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Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Arecaceae, Acrocomia, Adonidia, Aiphanes, Allagoptera, Ammandra,
Aphandra, Archontophoenix, Areca, Arenga, Astrocaryum, Attalea, Bactris, Barcella, Bismarckia, Borassus, Butia, Calyptrogyne,
Calyptronoma, Carpentaria, Caryota, Ceroxylon, Chamaedorea, Chamaerops, Chelyocarpus, Cocos, Copernicia, Corypha,
Cryosophila, Cyrtostachys, Deckenia, Desmoncus, Dictyocaryum, Dictyosperma, Drymophloeus, Dypsis, Elaeis, Euterpe,
Gaussia, Geonoma, Heterospathe, Howea, Hyophorbe, Hyospathe, Iguanura, Iriartea, Iriartella, Itaya, Jubaea, Latania,
Leopoldinia, Lepidocaryum, Licuala, Livistona, Lodoicea, Manicaria, Mauritia, Mauritiella, Metroxylon, Oenocarpus,
Oncosperma, Phoenicophorium, Phoenix, Pholidostachys, Phytelephas, Pinanga, Prestoea, Pritchardia, Pseudophoenix,
Ptychosperma, Raphia, Ravenea, Rhapis, Roystonea, Sabal, Socratea, Syagrus, Synechanthus, Thrinax, Trachycarpus, Trithrinax,
Veitchia, Verschaffeltia, Wallichia, Washingtonia, Wendlandiella, Wettinia, Wodyetia.
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DESCRIÇÃO

Palmeira monóica ou dióica; armada ou não; hapaxântica (monocárpica) ou pleonântica (policárpica). Porte pequeno,
moderado ou elevado. Estipe delgado ou robusto; solitário ou cespitoso, raramente rizomatoso; ereto, inclinado, prostrado,
subterrâneo, ventricoso ou escandente; superfície lisa, recoberta pelas bainhas de folhas já caídas, superfície irregular deixada
pelas cicatrizes das folhas caídas; cicatrizes conspícuas ou inconspícuas; próximas ou espaçadas; armado ou não; raízes
escoras presentes ou não. Folhas pinadas, palmadas ou costapalmadas; disposição ao redor do estipe em espiral, helicoidal
perfeita, formando linhas ou dísticas; eretas, patentes, procumbentes, arqueadas ou bastante arqueadas; bainha inteiras
ou com base dividida; margens fibrosas, densamente fibrosas; fibras flexíveis ou engrossadas no ápice como espinhos ou
reticulada, fibroso-denteadas, espinescentes ou com fibras estreitas e rígidas, como espinhos rudimentares; pecíolo ausente
ou muito longo; acanalado, face adaxial reta ou quase cilíndrico; pseudopecíolo (geralmente o que se considera o pecíolo é
na verdade o pseudopecíolo) com margens inermes e lisas, fibrosas, fibroso-denteada, espinescente ou com fibras longas e
rígidas como espinhos rudimentares, curvados ou arqueados; raque alongadas, curtas, em forma de hástula; pouco curvada,
curvada, arqueada ou reta; armadas ou não; pinas lineares, inteiras ou obdeltoides; regularmente, irregularmente pinadas
ou palmadas com segmentos separados em diferentes posições; inseridas em 1 ou vários ângulos sobre a raque, as vezes
todas deflexas; reduplicadas (formato # em corte transversal) ou induplicada (formato V em corte transversal); rígidas ou
flexíveis, as vezes flexuosas e enroladas no ápice, as vezes laceradas; número de pinas de cada lado da raque ou segmentos
muito variáveis; verdes, verde-amareladas; glaucas, avermelhadas, verde-escuras; recobertas ou não por diferente tipos de
indumentos, mais comumente na face abaxial, com ou sem ramento, ás vezes com pubescência, raramente com escamas ou
indumento flocoso denso; ápice assimétrico, simétrico, acuminado, obtuso, emarginado, longo acuminado, truncado, serreado
ou raramente pungente; nervuras principais e secundárias conspícuas ou inconspícuas; armadas ou não, ocasionalmente pinas
distais modificadas em forma de cirro. Inflorescência interfoliar, infrafoliar ou suprafoliar; andrógina, ereta ou pêndula,
espiciforme ou paniculada, armada ou não; profilo vários formatos e dimensões; bráctea peduncular superfície externa lisa,
estriada, sulcada; glabra, tomentosa ou recoberta por espinho; formatos e quantidades variáveis;  pedúnculo glabro, coberto
por um indumento ou espinhos; transversalmente arredondado ou achatado; raque presente ou ausente; ramificada ao nível
de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª ou mais ordens; ráquilas com vários tipos de distribuição: helicoidal, unilateral, ausentes em determinadas
partes da raque; extremidades retas, torcidas e enroladas, desprovidas de flores e enroladas, transformada em agulhas.  Flores,
hermafroditas ou estaminadas e pistiladas na mesma inflorescência, em inflorescências separadas ou plantas separadas; vários
tipos de arranjos nas ráquilas; inseridas superficialmente, afundadas ou em alvéolos florais; protândrica; formatos muito variáveis.
Sépalas, pétalas e estames de variados tamanhos e quantidades. Frutos drupas ovoides, elipsoides, fusiformes, globosas; livres
ou fundidos; epicarpo /exocarpo glabro, coberto por um tomento, escamas, espinhos, lenho quebradiço; íntegros, fendidos
na maturação; formatos e cores variados. Mesocarpo de diferente espessura, seco ou mucilaginoso. Endocarpo ovoide,
fusiforme, globoso, piriforme; ósseo, não ósseo; superfície exterior lisa, quase lisa ou não uniforme, com chapéu cônico ou com
protuberâncias. Endosperma regular ou irregular, homogêneo, ruminado, giboso, com cavidade interna em números variados no
interior (1-10). Eófilo linear, simples, inteiro, bífido, palmado ou pinado.

COMENTÁRIO

A família das palmeiras, Arecaceae, forma um dos principais troncos da evolução das monocotiledôneas, sendo constituída
atualmente por 252 gêneros e aproximadamente de 2.600 espécies (Dransfield et al. 2008). No Brasil ocorrem naturalmente 37
gêneros e cerca de 300 espécies (Flora do Brasil, 2020). A sistemática da família é tradicionalmente baseada nas características
morfológicas dos estipes, das folhas, dos frutos, das flores, nas particularidades anatômicas dos seus órgãos, em comparação
de características citológicas e histológicas, estudos das distribuições geográficas atuais e história da evolução da família e seus
gêneros (Henderson et al. 1995; Dransfield et al. 2008).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Aquática, Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre,
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta
Estacional Decidual, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial),
Floresta Ombrófila Mista, Palmeiral, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Aquática, Vegetação Sobre Afloramentos
Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave dicotômica para os gêneros da família Arecaceae
 
1. Folhas palmado-flabeliformes......2
1’. Folhas pinadas.......8
 
2. Folhas, margem das bainhas e pecíolos cobertos por espinhos/dentes; margens dos segmentos com pequenos
espinhos.....Copernicia Mart. ex Endl.
2’. Folhas, margens das bainhas, pecíolos e segmentos inermes.....3
 
3. Folhas, bainha com fibras rígidas, dispostas oblíquas e entrecruzadas, engrossadas no ápice e terminadas em agulhas lignosas
(como espinhos)......Trithrinax Mart.
3’. Folhas, bainhas com fibras não como anterior.....4
 
4. Estipe sem bainhas aderida, coberto por espinhos.......Mauritiella Burret
4’. Estipe inerme, com ou sem bainhas aderidas.....5
 
5. Palmeira de grande porte, estipe maior 20 cm diâm. Heliófita, crescendo em colônias (veredas).......Mauritia L.f.
5’. Palmeira de pequeno a médio porte, estipe menor 12 cm diâm. Esciófita, crescendo geralmente no sub-bosque da floresta
tropical.......6
 
6. Frutos, epicarpo/exocarpo cobertos por fileiras verticais de escamas marrom-avermelhadas reflexas.....Lepidocaryum Mart.
6’. Frutos, epicarpo sem escamas......7
 
7. Folhas, bainhas com base dividida. Inflorescência ramificada em 3ª ordem. Flores 18-24 estames. Fruto, epicarpo levemente
granular-rugoso.....Itaya H.E. Moore
7’. Folhas, bainhas com base inteira. Inflorescência ramificada em 1ª ou 2ª ordem. Flores 5-9 estames. Fruto, epicarpo glabro ou
verrugoso.....Chelyocarpus Dammer
 
8. Folhas, bainhas e/ou pecíolos e/ou raque e/ou pinas e/ou inflorescência com espinhos........9
8’. Folhas, bainhas, pecíolos, raque, pinas e inflorescência inermes, no máximo raízes escoras com espinhos ou margens das
bainhas e pecíolos fibroso-denteados.........15
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9. Palmeira escandente. Folhas, pinas distais geralmente modificadas, retroflexa, em forma de ganchos/espinhos
(cirro)........Desmoncus Mart.
9’. Palmeira não escandente. Folhas, pinas nunca como a anterior.......10
 
10. Palmeira hapaxântica (monocárpica). Frutos, epicarpo cobertos por fileiras verticais de escamas marrom-avermelhadas
reflexas.......Raphia P.Beauv.
10’. Palmeira pleonântica (policárpica). Frutos, epicarpo sem escamas.......11
 
11. Folha, bainha e pecíolo inermes na face abaxial e adaxial (apenas margens espinhentas). Inflorescência, bráctea peduncular
com ápice desintegrado em fibras, não envolvendo a inflorescência; espinhos presentes na extremidade das ráquilas (como
agulhas).......Elaeis Jacq.
11’. Folha, bainha e/ou pecíolo e/ou pinas sempre armadas. Inflorescência, bráctea peduncular com ápice não desintegrado,
envolvendo todo o restante da inflorescência; sem espinhos na extremidade das ráquilas.......12
 
12. Flores pistiladas, pétalas livres (as vezes levemente conadas na base), amplamente imbricadas; sépalas livres ou conadas.
Fruto, epicarpo/exocarpo lenhoso-quebradiço......Acrocomia Mart.
12’. Flores pistiladas, pétalas conadas 1/3-1/2 do comprimento, campanuladas; sépalas livres e imbricadas ou conadas numa
cúpula rasa ou profunda. Frutos, epicarpo/exocarpo nunca lenhosos-quebradiço......13
 
13. Folha, pinas obdeltoides, truncadas, ápice denteado. Flores pistiladas, pétalas conadas 1/3-1/2 do seu comprimento, tubo
campanulado com proeminente lobo valvado......Aiphanes Willd.
13’. Folha, pinas lineares, ápice acuminado (raramente obdeltoide e ápice denteado em Bactris caryotifolia). Flores pistiladas,
pétalas conadas além da ½ do comprimento, completamente conadas em 3 lobos, 3-denteadas, ou truncada ou tubular corola;
lobos não espalhados quando desenvolvem......14
 
14. Flores frequentemente formando tríades com uma flor pistilada pareada por estaminadas na porção basal das ráquilas, na
porção apical das ráquilas apenas flores estaminadas densamente agregadas. Frutos, endocarpo com fibras dispostas de forma
estreladas sobre os três poros de germinação.......Astrocaryum G.Mey.
14’. Flores estaminadas não agregada densamente na porção terminal da ráquila mas associada com a flor pistilada em tríades ou
ambas irregularmente dispersas em todo o comprimento da ráquila. Frutos, endocarpos com fibras mais irregulares sobre os poros
de germinação ........Bactris Jacq. ex Scop.
 
15. Folha, pinas obdeltoides, truncadas, ápice denteado. Inflorescência com 1 profilo e 2 ou mais brácteas pedundulares......16
15’. Folha, inteiras ou com pinas lineares ou parcialmente unidas, nunca obdeltoides e nunca com ápice truncado. Inflorescência
com 1 profilo e 1 (raro mais) brácteas pedunculares......20
 
16. Inflorescência simples ou até 4 ráquilas. Flores estaminadas e pistiladas em inflorescências separadas (Flores pistiladas
ocasionalmente acompanhada por flores estaminadas abortivas). Frutos densamente revestidos por tricomas.....Wettinia Poepp.
16’. Inflorescência com várias ráquilas. Flores pistiladas e estaminadas na mesma inflorescência. Frutos glabros......17
 
17. Fruto com resíduo estigmático apical ou subapical. Flores estaminadas 9-100 estames.....18
17’. Fruto com resíduo estigmático próximo ou na base do fruto. Flores estaminadas 6 estames.....19
 
18. Inflorescência terete e decurvada; bráctea peduncular 10 ou mais; ráquilas longas, delgadas, muito pendentes. Flores
estaminadas ± simétricas, fechadas em botão; sépalas imbricadas; estames 9-20. Fruto, semente com embrião lateral. Raízes
escoras delgadas, esparsamente espinhosas, formando um cone/suporte denso, que obscurece o estipe.....Iriartea Ruiz & Pav.
18’. Inflorescência dorsiventralmente comprimida e ereta; bráctea peduncular 4-7; ráquilas curtas, robustas, espalham-se na
antese, sendo mais pendentes quando em frutificação; flores estaminadas ± assimétricas, ou anguladas por compactação, ± aberta
em botão; sépalas geralmente conadas na base; estames 20-100 (ou mais). Fruto, sementes com embrião apical. Raízes escoras
densamente espinhentas, formando um cone/suporte aberto que não obscurece o estipe......Socratea H. Karst.
 
19. Palmeiras delgadas de sub-bosque da floresta. Folhas, pinas inseridas num único ângulo sobre a raque. Inflorescência
interfoliar ou infrafoliar durante a frutificação, eretas, ramificadas em 1ª ordem; brácteas pedunculares ± persistentes. Frutos
elipsoides ou obovoides; sementes com embrião apical.......Iriartella H.Wendl.
19’. Palmeira robusta de dossel da floresta. Folhas, pinas, ao menos na porção mediana, inseridas em vários ângulos sobre a raque.
Inflorescência infrafoliar, ramificada em 2ª ordem; brácteas pedunculares decíduas. Frutos globosos; sementes com embrião
basal.......Dictyocaryum H.Wendl.
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20. Frutos com superfície muricada (saliências piramidais ou truncadas), frequentemente fundidos em infrutescências maciças, ou
alguns frutos fundidos..........21
20’. Frutos com superfície suave, nunca fundidos........23
 
21. Palmeira monóica. Folhas irregularmente inseridas na raque; pinas com larguras muito diferentes, pinas maiores
geralmente laceradas. Flores unissexuais inseridas em tríades na base das ráquilas, sendo uma flor pistilada pareada por flores
estaminadas...........Manicaria Gaertn.
21’. Palmeira dióica. Folhas regularmente pinadas; pinas com larguras semelhantes.  Flores unissexuais dispostas solitárias ou em
monopodial agrupamento..........22
 
22. Folhas, bainhas com abundantes fibras longas (piassava). Flores estaminadas agrupadas em 4-5, com receptáculo floral
formando pseudopedicelos em forma de funil conspícuo........Aphandra Barfod
22’. Folhas, bainhas fibrosa mas não longas e abundantes. Flores estaminadas sésseis ou agrupadas em 4 em pequenas ráquilas,
receptáculo floral relativamente plano ou ligeiramente arredondado.........Phytelephas Ruiz & Pavon
 
23. Plantas dioicas ou monoicas. Estipes, superfície sempre verde. Inflorescência, profilo + duas (ou mais) brácteas pedunculares.
Flores solitárias ou em acérvulos (uma flor pistilada seguida por uma linha de flores estaminadas), nunca em tríades.......24
23’. Plantas monoicas (raramente indivíduos de apenas um sexo: Attalea e Leopoldinia). Estipes, superfícies raramente verdes
quando maduros. Inflorescência, profilo + uma bráctea peduncular (raramente 2 ou mais). Flores em tríades na base das ráquilas,
sendo 1 flor pistilada central pareada por flores estaminadas, ou flores estaminadas solitárias ou em pares pelo abortamento da flor
pistilada, ou flor pistilada solitária pelo abortamento das flores estaminadas.....25
 
24. Inflorescência, bráctea peduncular várias. Flores solitárias ou raramente em linhas curvas; sépalas e pétalas livres ou conadas.
Fruto, endocarpo duro.........Chamaedorea Willd.
24’. Inflorescência, bráctea peduncular 1. Flores pistiladas e estaminadas em acérvulo (dispostas em linhas); sépalas e pétalas
sempre conadas. Frutos, endocarpo membranoso........Wendlandiella Dammer
 
25. Inflorescência, flores sempre inseridas em alvéolos florais afundados nas ráquilas. Flores estaminadas e pistiladas com pétalas
conadas na base em tubo macio, lobos valvados; pistiladas, estiletes elongados, conspícuos.........26
25’. Inflorescência, flores ± superficiais (afundadas em Barcella). Flores, estaminadas com pétalas geralmente livres, valvadas;
pistiladas com pétalas imbricadas, pontas inconspicuamente ou conspicuamente valvadas, estiletes inconspícuos.........27
 
26. Inflorescência, alvéolos florais com lábios (pequenas brácteas) mais ou menos separados ao longo das ráquilas, a porção
superior dos lábios arredondada, truncada ou dividida. Flores estaminadas, anteras em filetes inflexos; tecas espalhadas, separadas
ou paralelas; ovário unilocular........Geonoma Willd.
26’. Inflorescência, alvéolos florais com lábios (pequenas brácteas) sobrepondo-se lateralmente, porção superior sempre
arredondada. Flores estaminadas, anteras em filetes não inflexos; tecas sagitadas; ovário trilocular........Pholidostachys H.Wendl.
ex Hook. f
 
27. Palmeira com palmito claramente visível (capitel). Bráctea peduncular da inflorescência nunca lenhosa (geralmente cartácea
ou papirárea); infrutescência infrafoliar.......28
27’. Palmeira com o palmito não claramente visível (capitel). Bráctea peduncular da inflorescência geralmente lenhosa;
infrutescência sempre interfoliar.......31
 
28. Folhas, pinas discolores, acizentadas na face abaxial. Inflorescência como rabo de cavalo: face adaxial da raque sem ráquilas,
sendo todas laterais e abaxiais, curvadas e pêndulas.....Oenocarpus Mart.
28’. Folhas, pinas concolores ou pouco discolores. Inflorescência não como rabo de cavalo: ráquilas dispostas de forma helicoidal
na raque, pêndulas apenas durante a frutificação......29
 
29. Flores estaminadas, estames internos marcadamente adnatos ao pistilódio; flores pistiladas com sépalas conadas basalmente.
Frutos, remanescentes estigmáticos permanecem na porção basal......Hyospathe Mart.
29’. Flores estaminadas, estames internos não marcadamente adnatos ao pistilódio; flores pistiladas com sépalas imbricadas.
Frutos, remanescentes estigmáticos permanecem na porção apical ou lateral.......30
 
30. Inflorescência, ráquilas densamente recobertas por tricomas, não mudam de cor entre a floração e frutificação; pedúnculo
comprimido de forma dorsiventral; profilo e bráctea peduncular igualmente papiráceos, decíduos durante a antese.......Euterpe
Mart.
30’. Inflorescência, ráquilas não densamente recobertas por tricomas, mudando de cor creme para avermelhada entre a floração e
frutificação; pedúnculo terete; profilo mais curto que a bráctea peduncular, coriáceo e ± persistente........Prestoea Hook.f.
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31. Estipe recoberto densamente por fibras reticuladas, tornando as bainhas remanescentes incospícuas ou quase isso.
Inflorescência ramificada em 4ª ordem; profilo e bráctea peduncular semelhantes e praticamente do mesmo tamanho; bráctea
peduncular as vezes ausente, pouco lenhosa, bico inconspícuo. Fruto, endocarpo com 1 poro de germinação........Leopoldinia
Mart.
31’. Estipe liso ou não recoberto densamente por fibras reticuladas, no máximo por fibras longas ou curtas entre os remanescentes
conspícuos das bainhas. Inflorescência ramificada em 1ª ou raramente 2ª ordem; profilo e bráctea peduncular de diferente formato;
bráctea peduncular maior que o profilo e com bico conspícuo. Fruto, endocarpo com 3 ou mais poros de germinação.......32
 
32. Inflorescência, bráctea peduncular ± lenhosa. Flores pistiladas profundamente afundadas nas ráquilas. Frutos, poros de
germinação situados na parte mediana ou distal do endocarpo. Ocorre apenas próxima ao Rio Negro e afluentes – região
Amazônica.......Barcella (Trail) Trail ex Drude
32’. Inflorescência, bráctea peduncular lenhosa (raramente papirácea em plantas anãs de Butia e Syagrus). Frutos, poros de
germinação situados próximos da porção mediana ou proximal (base) do endocarpo. Ampla ocorrência na América do Sul e
Central.......33
 
33.  Inflorescência, bráctea peduncular lisa externamente, no máximo finamente estriada, nunca sulcada. Frutos, poros de
germinação dispostos próximo da porção mediana e não impressos no endocarpo......Butia (Becc.) Becc.
33’. Inflorescência, bráctea peduncular sulcada longitudinalmente. Frutos, poros de germinação dispostos na porção proximal
(base) e frequentemente impresso no endocarpo.....34
 
34. Folhas geralmente inseridas de forma ascentendes sobre o estipe (lembrando um espanador). Inflorescência geralmente de
mais de um tipo na mesma planta: com flores apenas estaminadas ou com flores pistiladas e estaminadas. Flores pistiladas as
vezes com mais de 3 carpelos, óvulos e estigmas........Attalea Kunth
34’. Folhas patentes e/ou ascendentes sobre o estipe. Inflorescência sempre com flores pistiladas e estaminadas.  Flores pistiladas
sempre com 3 capelos, óvulos e estigmas.......35
 
35. Inflorescência sempre espiciforme; flores em tríades (1 flor pistilada e 2 estaminadas) densamente arranjadas na porção
basal da inflorescência, no qual as flores estaminadas encobrem totalmente as flores pistiladas, e na porção apical apenas flores
estaminadas densamente agrupadas. Flores marcadamente assimétricas, bractéolas proeminentes; sépalas das flores estaminadas
lineares, agudas e acuminadas, comprimento das sépalas superior à metade do comprimento das pétalas......Allagoptera Nees
35’. Inflorescência paniculada ou espiciforme; flores em tríades não densamente arranjadas na porção basal da inflorescência
(nunca encobrindo as flores pistiladas) e na porção apical apenas flores estaminadas densamente ou laxamente agrupadas. 
Flores ± simétricas, bractéolas não proeminentes; sépalas das flores estaminadas triangulares, comprimento muito inferior às
pétalas.......36
 
36. Flores pistiladas muito grandes, ca. 5 cm diâm., globosa-ovoide. Frutos, ca. 25 cm diâm., com mesocarpo muito largo, maior
que 3 cm de espessura; endosperma com enorme cavidade central, líquido antes da maturação.......Cocos L.
36’. Flores pistiladas pequenas à médias, menor ou igual a 3,5 cm compr., globosas, ovoides, piramidais. Frutos, até 9 cm compr.,
mesocarpo menor ou igual a 2,5 cm espessura; endosperma raramente com pequena cavidade central, quando líquido antes da
maturação, o endocarpo ainda muito frágil e não ósseo........Syagrus Mart.

BIBLIOGRAFIA

DRANSFIELD, J., UHL, N.W., ASMUSSEN, C.B., BAKER, W.J., HARLEY, M.M. & LEWIS, C.E. 2008. Genera Palmarum -
the evolution and classification of palms. Royal Botanic Gardens, Kew. 732 p.
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Acrocomia Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Acrocomia, Acrocomia aculeata, Acrocomia corumbaensis, Acrocomia
emensis, Acrocomia glaucescens, Acrocomia hassleri, Acrocomia intumescens, Acrocomia totai.

COMO CITAR

Vianna, S.A., Campos-Rocha, A. 2020. Acrocomia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15662.

Tem como sinônimo
heterotípico Acanthococos Barb.Rodr.
heterotípico Gastrococos Morales

DESCRIÇÃO

Gênero de palmeiras monóicas, variavelmente espinescentes, pertencentes à Bactridinae, subtribo formada por palmeiras
espinescentes com ocorrência no continente americano incluindo também os gêneros Aiphanes, Astrocaryum, Bactris e
Desmoncus. Acrocomia tem atualmente nove espécies, aceitas, sete com ocorrência em território nacional, quatro destas sendo
endêmicas do Brasil. As espécies do gênero podem ser divididas em dois grandes grupos, um formado pelas espécies de pequeno
porte (A. emensis, A. glaucescens, A. hassleri), com rizoma subterrâneo, caule muito curto, ou estipe variando até 6.5 m de
altura e, outro grupo composto pelas espécies de porte arbóreo, com estipe solitário, aéreo, liso ou variavelmente espinescente,
coberto em sua totalidade, parcialmente ou não pelos resquícios das bainhas das folhas já caídas. As folhas são pinadas com
tamanho e número de pinas variável, com espinhos ou não. As inflorescências são interfoliares, de tamanho diversificado com
as flores pistiladas formando tríades inseridas na porção basal da ráquilas e as estaminadas, em grande número nos dois terços
superiores. Os frutos são globosos, apresentam variação quanto ao tamanho, cor e revestimento do epicarpo, o mesocarpo é
carnoso, fibroso, geralmente amarelo, ocorrendo outras cores; o endocarpo é ósseo, marrom escuro a negro, espesso; 1–4 sementes
com endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O gênero ocorre em áreas tropicais e subtropicais das Américas, desde o México, até o norte da América do Sul, América Central
e ilhas do Mar do Caribe, sob diferentes fisionomias, sendo mais comum sua ocorrência em áreas abertas de Cerrado.
Dentre as nove espécies aceitas, uma espécie é endêmica de Cuba (A. crispa), uma de Porto Rico e  e Ilhas Virgens (A. media) e
quatro endêmicas do Brasil (A. corumbaensis, A. emensis, A. glaucescens, A. intumescens).
Como auxiliar para identificação das espécies aceitas de Acrocomia verificar a chave baseada em caracteres da anatomia foliar
em: "Vianna SA, Carmello-Guerreiro SM, Noblick LR, Colombo CA (2017) Leaf anatomy of Acrocomia (Arecaceae): an
additional contribution to the taxonomic resolution of a genus with great economic potential. Plant Syst Evol, 303:233–248. DOI
10.1007/s00606-016-1369-4"

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional
Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

7

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15662


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Roraima)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Espírito Santo)
Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Caule aéreo … 2
1’ Caule subterrâneo (rizoma) … 6
2. Estipe espinescente, coberto pelos remanescentes da bainha foliar … A. aculeata
2’ Estipe inerme (espinescente na fase juvenil, raro adulta), liso (sem os remanescentes da bainha foliar) … 3
3. Folhas com pinas inseridas na raque foliar formando um ângulo fechado (“V”), em dois ou vários planos de inserção; pinas
glaucas … A. glaucescens
 3’ Folhas com pinas inseridas na raque foliar em ângulo aberto, em vários planos de inserção; pinas esverdeadas .. 4
4. Estipe cilíndrico; pinas irregularmente distribuídas na raque foliar, as da base de largura semelhante às inseridas no terço
médio da folha … 5
4’ Estipe intumescido no terço médio, raro terço superior; pinas regularmente distribuídas ou agrupadas na raque foliar, sendo as
da base muito mais estreitas comparativamente às do terço médio da folha … A. intumescens
5. Estipe sem anelamento visível; inflorescência > 90 cm comprimento, de coloração verde (amarelo-clara na fase juvenil); frutos
com diâmetro < 2 cm, epicarpo amarelo-escuro, mesocarpo amarelo-claro … A. corumbaensis
5’ Estipe com anelamento visível ou discreto; inflorescência com comprimento variável, de coloração amarela; frutos com
diâmetro > 2 cm, epicarpo de coloração variada (tons de amarelo, verde, pardo, rosado e alaranjado), mesocarpo de coloração
variada (tons de amarelo, esbranquiçado, pardo, rosado e alaranjado) … A. totai
6. Pinas glaucas, regularmente distribuídas na raque foliar inseridas em ângulo fechado em dois planos (“V”); espata coberta por
denso tomento marrom e ocasionalmente espinhos curtos no ápice … A. hassleri
6’ Pinas verde-escuras, irregularmente distribuídas na raque foliar dispostas em vários planos de inserção; espata coberta por
tomento marrom e muitos espinhos longos no ápice … A. emensis

BIBLIOGRAFIA

Bailey LH (1941) Acrocomia preliminary paper. Gentes Herbarum – Occasional Papers on the Kinds Plants, 4(12): 432–476.
Bailey LH (1949) Palms uncertain and new - Extensions in the gru-grus: Acrocomia. Gentes Herbarum – Occasional Papers on
the Kinds Plants, 8(2): 135–147.
Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Cook OF. 1901. Bulletin of the Torrey Botanical Club.  p. 566. Disponível em: http://www.botanicus.org/page/729186
Craft P. (2018) The palms of Cuba. Palm Nut Pages, Inc., 232 p.
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008)  Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Drude. O. (1881) Palmae. In: Martius, C.F.P. von (Ed.) Flora Brasiliensis 3 (2). Munich/Leipzig, Germany, pp. 251–460.
Hahn, W.J. (1991) Notes on the genus Acanthococos. Principes 35: 167–171.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Jacquin, J. (1763) Selectarum Stirpium Amaricanarum Historia 1: 277–282. [Edit. picta, cir. Vienna. 1870.]
Lorenzi H, Kahn F. Noblick LR, Ferreira E. (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto
Plantarum. 368 p.
Martius CFP. 1824. Historia Naturalis Palmarum 2(3). Disponível em: http://www.botanicus.org/page/281761.
Martius CFP. 1896. Historia Naturalis Palmarum. 3: 286. Disponível em: http://www.botanicus.org/page/282220.
Martius CFP. 1845. Historia Naturalis Palmarum 2(8): 285–286, t. 138. Disponível em: http://www.botanicus.org/page/282219
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Proctor GR. 2005. Arecaceae (Palmae). In: Acevedo-Rodríguez, P.; Strong, M.T. Monocots and Gymnosperms of Puerto Rico
and the Virgin Islands. Smithsonian Institution: Contributions of the United States National Herbarium. v. 52. 415 p. Disponível
em: http://botany.si.edu/Antilles/PRFlora/monocots/vol52web.pdf
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
Vianna SA. (2017) A new species of Acrocomia (Arecaceae) from Central Brazil. Phytotaxa, 314 (1): 45–54. https://
doi.org/10.11646/phytotaxa.314.1.2
Vianna SA, Carmello-Guerreiro SM, Noblick LR, Colombo CA. (2017) Leaf anatomy of Acrocomia (Arecaceae): an additional
contribution to the taxonomic resolution of a genus with great economic potential. Plant Syst Evol, 303(2): 233–248. https://
doi.org/10.1007/s00606-016-1369-4
Vianna SA, Berton LHC, Pott A, Carmello-Guerreiro SM, Colombo CA. (2017) Biometric characterization of fruits and
morphoanatomy of the mesocarp of Acrocomia species (Arecaceae). Int. J. Bio., 9(3): 78-92. https://doi.org/10.5539/ijb.v9n3p78
Vianna, SA. (2016) Diversidade genética e morfo-anatômica de Acrocomia spp. (Arecaceae). 196 f. 2016. Tese (Pós-graduação
em Agricultura Tropical e Subtropical) – Centro de Recursos Genéticos Vegetais, Instituto Agronômico de Campinas, São Paulo.
Vianna, SA. (2011) Caracterização da variabilidade fenotípica de Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd ex Mart. (Arecaceae):
Etnobotânica, Morfologia, Produtividade e Composição nutricional. 61 f. 2011. Dissertação (Pós-graduação em Biologia
Vegetal) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande.
Vianna SA, Hiane PA, Jordão MN, Costa EC, Pott A. (2015) Physical and nutritional assessment of fruits of Acrocomia aculeata
(Jacq.) Lodd ex Mart. (Arecaceae) based on pulp color. Rev. Biodivers. Neotrop., 5(2): 89-95. https://doi.org/10.18636/
bioneotropical.v5i2.104
 

9

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos aculeata Jacq.
heterotípico Acrocomia antiguana L.H.Bailey
heterotípico Acrocomia antioquiensis Posada-Ar.
heterotípico Acrocomia belizensis L.H.Bailey
heterotípico Acrocomia christopherensis L.H.Bailey
heterotípico Acrocomia chunta Covas & Ragonese
heterotípico Acrocomia cubensis Lodd. ex H.Wendl.
heterotípico Acrocomia erioacantha Barb.Rodr.
heterotípico Acrocomia fusiformis (Sw.) Sweet
heterotípico Acrocomia glaucophylla Drude
heterotípico Acrocomia globosa (Gaertn.) Lodd. ex Mart.
heterotípico Acrocomia grenadana L.H.Bailey
heterotípico Acrocomia guianensis Lodd. ex G.Don
heterotípico Acrocomia horrida Lodd. ex Mart.
heterotípico Acrocomia hospes L.H.Bailey
heterotípico Acrocomia ierensis L.H.Bailey
heterotípico Acrocomia karukerana L.H.Bailey
heterotípico Acrocomia lasiospatha Mart.
heterotípico Acrocomia mexicana  var.  vinifera Oerst. ex Ant. Molina
heterotípico Acrocomia mexicana Karw. ex Mart.
heterotípico Acrocomia microcarpa Barb.Rodr.
heterotípico Acrocomia minor Lodd. ex G.Don
heterotípico Acrocomia mokayayba Barb.Rodr.
heterotípico Acrocomia odorata Barb.Rodr.
heterotípico Acrocomia panamensis L.H.Bailey
heterotípico Acrocomia pilosa León
heterotípico Acrocomia quisqueyana L.H.Bailey
heterotípico Acrocomia sclerocarpa  var.  wallaceana Drude
heterotípico Acrocomia sclerocarpa Mart.
heterotípico Acrocomia sphaerocarpa Desf.
heterotípico Acrocomia spinosa (Mill.) H.E.Moore
heterotípico Acrocomia subinermis León ex L.H.Bailey
heterotípico Acrocomia tenuifrons Lodd. ex Mart.
heterotípico Acrocomia ulei Dammer
heterotípico Acrocomia viegasii L.H.Bailey
heterotípico Acrocomia vinifera Oerst.
heterotípico Acrocomia wallaceana (Drude) Becc.
heterotípico Acrocomia zapotecis Karw. ex H.Wendl.
heterotípico Astrocaryum sclerocarpum H.Wendl.
heterotípico Bactris globosa Gaertn.
heterotípico Bactris minor Gaertn.
heterotípico Bactris pavoniana Mart.
heterotípico Cocos fusiformis Sw.
heterotípico Palma mocaia Aubl.
heterotípico Palma spinosa Mill.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) mais longo que 6; caule(s) aéreo; estipe(s) armado(s); formato do estipe(s) cilíndrico(s); pseudo estipe(s)
ausente(s). Folha: ângulo inserção(ções) pina raque foliar aberto(s) maior(es) que 45 graus; cor da folha(s) verde; disposição
pinas raque foliar irregular(es); emergente(s) acima nível(eis) solo; inserção(ções) pina raque foliar plano(s) diferente(s);
número folha(s) maior(es) que 20; remanescente(s) bainha(s) foliar(es) no estipe(s) presente(s). Inflorescência: comprimento
da inflorescência(s) mais longa que 50 cm; cor da madura(s) inflorescência(s) amarela; espata(s) lenhosa(s) tomentosa(s) com
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ou sem espinho(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s). Fruto: cor do epicarpo amarelado ou esverdeado; cor do mesocarpo amarelado
ou laranja ou esbranquiçado; diâm. (cm) do fruto(s) maior(es) que 2.5 cm. Semente: endosperma número 1 à 4.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, cilíndrico, raramente com algum intumescimento, anelado, armado, 5–15 m de altura × 15–40
cm de diâmetro, revestido pelas bainhas persistentes das folhas já caídas em sua totalidade ou em parte. Folhas pinadas, 20–40
contemporâneas; bainha de 45–65 cm × 25–40 cm; pecíolo normalmente armado, de 15–30 cm de comprimento; raque foliar de
1.5–3 m de comprimento, frequentemente coberta com espinhos de tamanhos diferentes; pinas lineares, usualmente com espinhos
normalmente inseridos na porção basal, 120–150 por lado, inseridas irregularmente e dispostas em vários planos, conferindo à
folha um aspecto plumoso. Inflorescências interfoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem; bráctea peduncular lenhosa,
medindo de 55–90 cm  de comprimento; pedúnculo normalmente armado, de 40–60 cm de comprimento; raque da inflorescência
de 50–80 cm de comprimento, 150–230 ráquilas. Flores amarelas, as pistiladas inseridas na base das ráquilas sempre formando
tríades e flores estaminadas em grande número nos dois terços distais. Frutos globosos, 3.3–5.8 cm de diâmetro; epicarpo
cartáceo, normalmente verde-amarelado; mesocarpo carnoso, fibroso, mucilaginoso, de coloração normalmente amarelada, mas
podendo apresentar outras cores; endocarpo ósseo, espesso, marrom escuro, fortemente aderido ao mesocarpo; 1–4 sementes com
grande quantidade de endosperma sólido adnato ao endocarpo.

COMENTÁRIO

O estipe pode ser utilizado para construções rurais. As folhas são utilizadas para confecção de redes, linhas de pesca e cestos.
O palmito é comestível de sabor adocicado. Os frutos podem ser consumidos frescos ou processados em diferentes alimentos.
Devido ao alto teor de óleo na polpa e da amêndoa, a espécie tem despertado o interesse da indústria de biocombustíveis, de
alimentos, farmacêutica de cosméticos. O endocarpo pode ser utilizado como substituto à brita em construções e como carvão
ativado.
No Brasil, a espécie ocorre em quase todo o território nacional, sendo encontrada em maiores densidades populacionais nos
estados de Minas Gerais e São Paulo, normalmente associadas a áreas abertas e de pastagem, também ocorrendo em diferentes
tipos de formações vegetais, tais como florestas semideciduais, sob diferentes tipos de solo, clima e altitudes.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Roraima)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia, Tocantins)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Vianna, 67, IAC, 53924, Rio de Janeiro
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L. Coradin, 6667, NYBG, 02128573, Distrito Federal
S.A. Vianna, 70, IAC, 53926, São Paulo
S.A. Vianna, 82, IAC, 54777, Minas Gerais
S.A. Vianna, 83, IAC, 54778, Mato Grosso
S.A. Vianna, 90, US, 3620254 (01343780), Maranhão
Gabriel Allegretti IFN-GO, 471, CEN (CEN00106573), Goiás
L.R. Noblick, 5019, NY,  (NY01137642), Pará
L.R. Noblick, 4671, US, 3487382 (01104388), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

Figura 2: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
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Figura 3: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

Figura 4: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

Figura 5: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
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Figura 6: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

Figura 7: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Acrocomia corumbaensis S.A.Vianna
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) mais longo que 6; caule(s) aéreo; estipe(s) inerme(s); formato do estipe(s) cilíndrico(s) ou irregular(es); pseudo
estipe(s) ausente(s). Folha: ângulo inserção(ções) pina raque foliar aberto(s) maior(es) que 45 graus; cor da folha(s) verde;
disposição pinas raque foliar irregular(es); emergente(s) acima nível(eis) solo; inserção(ções) pina raque foliar plano(s)
diferente(s); número folha(s) maior(es) que 20; remanescente(s) bainha(s) foliar(es) no estipe(s) ausente(s). Inflorescência:
comprimento da inflorescência(s) mais longa que 50 cm; cor da madura(s) inflorescência(s) esverdeada; espata(s) lenhosa(s)
tomentosa(s) sem espinho(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s). Fruto: cor do epicarpo amarelado ou esverdeado; cor do mesocarpo
amarelado ou laranja ou esbranquiçado; diâm. (cm) do fruto(s) menor que 2.5 cm. Semente: endosperma número 1 à 4.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, cilíndrico, liso, sem anéis visíveis, 8 m de altura × 37 de diâmetro. Folhas pinadas, 25–37
contemporâneas; bainha de 26–28 cm × 16–23 cm; pecíolo de 36–48 cm de comprimento; raque foliar de 2.56–3.57 m de
comprimento; pinas lineares, 112–114 por lado, as da região mediana de 82.5–91 cm × 2–3 cm, inseridas regularmente e dispostas
mais ou menos no mesmo plano. Inflorescências interfoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem; bráctea peduncular
lenhosa, esverdeada, sulcada longitudinalmente e levemente coberta por tomento castanho-claro na parte externa e amarelada
e lisa na parte interna medindo 107–152 cm de comprimento; pedúnculo por vezes com alguns espinhos, de 42–62cm de
comprimento; raque da inflorescência de 116–129 cm de comprimento. Flores amarelo-claras quando jovens e verde-claras
na maturidade, as pistiladas inseridas na porção basal das ráquilas sempre formando tríades dispostas espiraladamente nas
ráquilas e flores estaminadas em grande número nos dois terços distais. Frutos globosos, 1–1.9 de comprimento × 1–1.8 cm de
diâmetro; epicarpo cartáceo, revestidos por denso tomento marrom escuro quando imaturos e lisos, de cor amarela na maturidade;
mesocarpo carnoso, fibroso, de coloração amarelo-claro, endocarpo ósseo, marrom escuro, espesso, aderido ao mesocarpo; 1–3
pequenas sementes por fruto.

COMENTÁRIO

Os frutos são comestíveis. As populações locais utilizam seus pequenos frutos para produção de licor.
A espécie ocorre no estado do Mato Grosso do Sul, na borda oeste do Pantanal, em áreas abertas, crescendo em solos bem
drenados e com vegetação secundária típica de floresta seca.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

S.A. Vianna, 73, IAC, 53.927, Mato Grosso do Sul, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Acrocomia corumbaensis S.A.Vianna

Figura 2: Acrocomia corumbaensis S.A.Vianna

Figura 3: Acrocomia corumbaensis S.A.Vianna
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Acrocomia corumbaensis S.A.Vianna
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi
Tem como sinônimo
basiônimo Acanthococos emensis Toledo
homotípico Acanthococos emensis  var.  pubifolia Toledo

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) mais curto que 1; caule(s) subterrâneo(s) tipo rizoma(s); estipe(s) sem estipe(s); formato do estipe(s) sem
estipe(s); pseudo estipe(s) ausente(s). Folha: ângulo inserção(ções) pina raque foliar aberto(s) maior(es) que 45 graus;
cor da folha(s) glauca; disposição pinas raque foliar irregular(es); emergente(s) ao nível(eis) solo; inserção(ções) pina
raque foliar plano(s) diferente(s); número folha(s) menor que 10; remanescente(s) bainha(s) foliar(es) no estipe(s) estipe(s)
ausente(s). Inflorescência: comprimento da inflorescência(s) mais curta que 40 cm; cor da madura(s) inflorescência(s)
amarela; espata(s) lenhosa(s) tomentosa(s) com espinhosa(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s). Fruto: cor do epicarpo amarelado
ou esverdeado; cor do mesocarpo amarelado; diâm. (cm) do fruto(s) menor que 2.5 cm. Semente: endosperma número 1.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira acaulescente, muito espinescente, 40–60 cm de altura; rizoma subterrâneo alongado, engrossado na base estreitando-se
em direção ao ápice, 30–80 cm de comprimento × 7–9 de diâmetro, liso ou coberto por alguns espinhos, normalmente revestido
por uma camada espessa de fibras longas. Folhas pinadas arqueadas, 8–10 contemporâneas, emergindo ao nível do solo com
sua base fixada no rizoma; bainha de 12–18 cm de comprimento, geralmente enterrada e com espinhos marrom avermelhados
e brilhantes irregularmente inseridos na superfície externa e nas margens; pecíolo de 6–8 cm × 0.7–1.5 cm, superficialmente
canaliculado na face superior e arredondado na inferior, normalmente liso, raque armada, de 48–54 cm; pinas lineares com ápice
assimétrico, duras, verde-escuras, 45–70 por lado, irregularmente inseridas e dispostas em diferentes planos, as da porção mediana
de 32–41 cm de comprimento × 0.7–1.5 de largura. Inflorescências interfoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem,
emergindo ao nível do solo, afixadas no rizoma; bráctea peduncular lenhosa de 25–35 cm de comprimento, ápice acuminado e
revestida na parte externa por tomento aveludado e muitos espinhos negros; pedúnculo com cerca de 20 cm de comprimento;
raque de 8–14 cm de comprimento com 8–12 ráquilas. Flores amareladas, as pistiladas inseridas na porção basal das ráquilas
sempre formando tríades e flores estaminadas em grande número nos dois terços distais imersas em alvéolos. Frutos globosos,
de 1.8–2.2 cm de diâmetro; epicarpo coriáceo, verde-amarelado, revestido por tomento castanho; mesocarpo carnoso, fibroso,
amarelo, endocarpo ósseo, negro, cerca de 2 mm de espessura; uma única semente.

COMENTÁRIO

Não há relato de uso da espécie. Amêndoa rica em óleo. Apresenta potencial ornamental.
A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo em áreas de Cerrado, nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São
Paulo e Paraná.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Vianna, 95, IAC, 56733, São Paulo
J. Mattos, 12475, SP, 156471, São Paulo
Aguiar, F.F.A. de, s.n., SP, 411939, São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi

Figura 2: Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi

Figura 4: Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi

Figura 5: Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi

Figura 7: Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Acrocomia glaucescens Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) mais longo que 6/mais curto que 1; caule(s) aéreo; estipe(s) inerme(s)/sem estipe(s); formato do estipe(s)
cilíndrico(s) ou irregular(es); pseudo estipe(s) ausente(s). Folha: ângulo inserção(ções) pina raque foliar fechado(s) menor
que 45 graus; cor da folha(s) glauca; disposição pinas raque foliar regular(es); emergente(s) ao nível(eis) solo/acima nível(eis)
solo; inserção(ções) pina raque foliar plano(s) diferente(s); número folha(s) menor que 10; remanescente(s) bainha(s)
foliar(es) no estipe(s) ausente(s)/estipe(s) ausente(s). Inflorescência: comprimento da inflorescência(s) mais curta que 40
cm; cor da madura(s) inflorescência(s) amarela; espata(s) lenhosa(s) tomentosa(s) com ou sem espinho(s). Flor: pedicelo(s)
presente(s). Fruto: cor do epicarpo amarelado ou esverdeado; cor do mesocarpo amarelado; diâm. (cm) do fruto(s) maior(es)
que 2.5 cm. Semente: endosperma número 1.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira variando ao longo de sua área de distribuição  de acaulescente a indivíduos com até 6.5 m de altura. Estipe cilíndrico
ou irregular, frequentemente engrossado na parte mediana, liso, 4.5 m de altura × até 25 cm de diâmetro. Folhas pinadas, 3–10
contemporâneas, normalmente de cor verde-azulada; bainha revestida por tomento aveludado, marrom e alguns espinhos negros
de 26–35 cm nos indivíduos acaules e 48–56 cm de comprimento nos demais; pecíolo canaliculado na face superior e convexo
na inferior, de 13–33 cm de comprimento × 0.6–0.7 cm de largura nos indivíduos acaules e de 13–18 cm × 2–2.2 cm nos demais;
raque foliar medindo de 47–52 cm de comprimento nos indivíduos acaules e 96–158 cm nos indivíduos com estipe evidente;
pecíolo e raque cobertos por tomento pardo ou acinzentado e alguns espinhos nas margens; pinas lanceoladas e longo-agudas,
ápice bipartido e assimétrico, rígidas, levemente discolores, 10–21 pinas por lado nos indivíduos acaulescentes e de 38–61 nos
indivíduos com caule, as pinas da porção mediana da folha de 49–71 cm de comprimento × 1–2.2 cm de largura, parcialmente
regularmente inseridas de maneira oposta ou alternada sobre a raque, dispostas em vários planos ou em dois planos formando
um “V”. Inflorescências interfoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem; bráctea peduncular fibro-lenhosa, revestida
na parte externa por tomento aveludado, marrom, microespinhos marrom-avermelhados e espinhos mais longos e com ápice
acuminado e liso, cerca de 40 cm de comprimento nos indivíduos acaules e de 44–53 cm nos demais; pedúnculo de 22–26 cm
de comprimento, revestido por tomento aveludado, marrom, com microespinhos e espinhos negros, maiores; raque de 5–6 cm
de comprimento com 5–6 ráquilas nos indivíduos acaules e de 11–12 cm de comprimento com 18–27 ráquilas nos indivíduos
com estipe evidente. Flores pistiladas esverdeadas, inseridas espiraladamente na porção basal das ráquilas sempre formando
tríades e flores estaminadas creme-amareladas, sésseis, em grande número nos dois terços distais e as estaminadas das tríades,
pediceladas. Frutos globosos, de 1.5–2.6 cm de diâmetro epicarpo verde-amarelado, áspero, revestido por indumento marrom
escuro; mesocarpo carnoso, fibroso, amarelado; endocarpo ósseo, marrom escuro, de 2–3 mm de espessura, levemente alveolado,
semente com endosperma sólido e oco na parte central.

COMENTÁRIO

Não existem informações sobre a utilização da espécie, no entanto, devido principalmente a coloração verde-azulada de suas
folhas e seu pequeno porte apresenta potencial ornamental.
A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo em áreas de Cerrado sob solos arenosos em áreas ao sul dos estados de Goiás e Mato
Grosso. Segundo Lorenzi et al. (2010) é notável a variação no porte das plantas ao longo de sua distribuição geográfica, com
indivíduos acaulescentes em no estado de Goiás, aumentando de porte, até indivíduos arbóreos no estado do Mato Grosso.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

23

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6785, SP, RB,  (RB00647320), RB,  (RB00648736), NY, ESA, HPL, Mato Grosso, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Acrocomia glaucescens Lorenzi

Figura 2: Acrocomia glaucescens Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Acrocomia glaucescens Lorenzi

Figura 4: Acrocomia glaucescens Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Acrocomia hassleri (Barb.Rodr.) W.J.Hahn
Tem como sinônimo
basiônimo Acanthococos hassleri Barb.Rodr.
heterotípico Acanthococos sericea Burret

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) mais curto que 1; caule(s) subterrâneo(s) tipo rizoma(s); estipe(s) sem estipe(s); formato do estipe(s) sem
estipe(s); pseudo estipe(s) presente(s). Folha: ângulo inserção(ções) pina raque foliar fechado(s) menor que 45 graus; cor da
folha(s) glauca; disposição pinas raque foliar regular(es); emergente(s) ao nível(eis) solo; inserção(ções) pina raque foliar
mesmo plano(s); número folha(s) menor que 10; remanescente(s) bainha(s) foliar(es) no estipe(s) ausente(s). Inflorescência:
comprimento da inflorescência(s) mais curta que 40 cm; cor da madura(s) inflorescência(s) amarela; espata(s) lenhosa(s)
tomentosa(s) sem espinho(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s). Fruto: cor do epicarpo amarelado ou esverdeado; cor do mesocarpo
amarelado ou laranja ou esbranquiçado; diâm. (cm) do fruto(s) menor que 2.5 cm. Semente: endosperma número 1.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira acaulescente, levemente espinescente, 30–40 cm de altura; rizoma de 10–12 de comprimento; pseudoestipe de 1.5–
2.5 cm de diâmetro coberto por uma camada densa de fibras rígidas. Folhas pinadas, verde-azuladas, 4–7 contemporâneas;
bainha de 16–22 cm de comprimento fechada na porção subterrânea e revestida por tomento aveludado de cor marrom e alguns
espinhos negros; pecíolo com espinhos, de 1–2.5 × 0.3–0.5 cm; raque foliar espinescente com espinhos esparsos com cerca de
4.5 cm, medindo de 13–35 cm de comprimento; pinas lineares, longo-agudas, 8–19 por lado, inseridas regularmente na raque
e dispostas em dois planos formando um “V”, as da porção mediana de 25–39 cm de comprimento × 0.4–0.8 cm de largura.
Inflorescências ramificadas ao nível de primeira ordem, saindo ao nível do solo ou pouco acima; profilo bicarenado revestido por
tomento aveludado no terço apical; bráctea peduncular lenhosa, revestida por denso tomento aveludado, marrom e ocasionalmente
com alguns espinhos negros na porção apical medindo de 30–35 cm de comprimento; pedúnculo de 15–27 cm de comprimento,
revestido por tomento de cor marrom; raque de 1.1–2.2 cm de comprimento portando 3–5 ráquilas. Flores amareladas, as
pistiladas inseridas na porção basal das ráquilas sempre formando tríades e flores estaminadas em grande número nos dois terços
distais. Frutos globosos, de 1.6–2.0 cm de diâmetro; epicarpo esverdeado, coberto por indumento castanho, uma semente com
endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Não existem informações sobre a utilização da espécie. Apresenta potencial ornamental.
A espécie apresenta distribuição restrita, ocorrendo no Brasil principalmente em áreas de Cerrado sob solos arenosos ao sul do
estado de Mato Grosso do Sul na região de fronteira com o Paraguai.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Archer & A. Gehrt, 122, US, 2121818 (00060228)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Acrocomia hassleri (Barb.Rodr.) W.J.Hahn
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Vianna, SA. (2016) Diversidade genética e morfo-anatômica de Acrocomia spp. (Arecaceae). 196 f. 2016. Tese (Pós-
graduação em Agricultura Tropical e Subtropical) – Centro de Recursos Genéticos Vegetais, Instituto Agronômico de Campinas,
São Paulo.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Acrocomia intumescens Drude
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) mais longo que 6; caule(s) aéreo; estipe(s) inerme(s); formato do estipe(s) ventricoso(s); pseudo estipe(s)
ausente(s). Folha: ângulo inserção(ções) pina raque foliar aberto(s) maior(es) que 45 graus; cor da folha(s) verde; disposição
pinas raque foliar regular(es); emergente(s) acima nível(eis) solo; inserção(ções) pina raque foliar plano(s) diferente(s);
número folha(s) maior(es) que 20; remanescente(s) bainha(s) foliar(es) no estipe(s) ausente(s). Inflorescência: comprimento
da inflorescência(s) mais longa que 50 cm; cor da madura(s) inflorescência(s) amarela; espata(s) lenhosa(s) tomentosa(s)
com ou sem espinho(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s). Fruto: cor do epicarpo amarelado ou esverdeado; cor do mesocarpo
amarelado; diâm. (cm) do fruto(s) maior(es) que 2.5 cm. Semente: endosperma número 1 à 4.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, cilíndrico, anelado, com intumescimento bastante evidente normalmente na região mediana e
raramente na porção mais basal ou apical do estipe, anelado, de 3–18 m de altura, densamente armado nos indivíduos jovens e liso
nas plantas adultas. Folhas pinadas, 20–30 contemporâneas, decíduas; bainha, pecíolo e raque densamente armados; raque foliar
de 1.9–2.5 m de comprimento; pinas lineares, 130–190 por lado, as da porção mediana de  58–90 cm de comprimento × 0.5–
2.8 cm de largura, inseridas regularmente e dispostas em vários planos, conferindo à folha um aspecto plumoso. Inflorescências
interfoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem; bráctea peduncular lenhosa, medindo de 90–155 cm de comprimento;
pedunculada; raque da inflorescência de 65–110 cm de comprimento, 280–350 ráquilas. Flores amarelas, as pistiladas inseridas
na base das ráquilas sempre formando tríades e flores estaminadas em grande número nos dois terços distais. Frutos globosos
a subglobosos, de 3–5.2 cm de diâmetro, epicarpo cartáceo, normalmente verde-amarelado; revestidos por tomento castanho ou
levemente papilhoso e brilhante; mesocarpo carnoso, fibroso, mucilaginoso, amarelo; endocarpo ósseo, espesso, marrom escuro,
fortemente aderido ao mesocarpo; 1–2 sementes com grande quantidade de endosperma sólido adnato ao endocarpo.

COMENTÁRIO

Os frutos são comestíveis, sendo comercializados em feiras regionais frescos e inteiros, despolpados ou fazendo parte da
composição de xaropes e outros produtos medicinais. Bastante utilizada em algumas regiões de sua área de ocorrência nativa
como espécie ornamental, entrando na composição de jardins e calçadas em áreas urbanas.
A espécie é endêmica do Brasil com distribuição restrita a  áreas de Mata Atlântica  e dos denominados ‘brejos de altitude’ nos
estados de Alagoas, Ceará, Paraíba e Pernambuco.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Paraíba, Pernambuco)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Rio Grande do Norte)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Vianna & J.T.M. Costa, 77, IAC, 54745, Pernambuco
S.A. Vianna & J.T.M. Costa, 84, IAC, 55347, Pernambuco
S.A. Vianna, 91, IAC, 55354, Ceará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Acrocomia intumescens Drude

Figura 2: Acrocomia intumescens Drude
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Acrocomia intumescens Drude

Figura 4: Acrocomia intumescens Drude

Figura 5: Acrocomia intumescens Drude

Figura 6: Acrocomia intumescens Drude
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 7: Acrocomia intumescens Drude
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Acrocomia totai Mart.
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) mais longo que 6; caule(s) aéreo; estipe(s) armado(s)/inerme(s); formato do estipe(s) cilíndrico(s); pseudo
estipe(s) ausente(s). Folha: ângulo inserção(ções) pina raque foliar aberto(s) maior(es) que 45 graus; cor da folha(s) verde;
disposição pinas raque foliar irregular(es); emergente(s) acima nível(eis) solo; inserção(ções) pina raque foliar plano(s)
diferente(s); número folha(s) maior(es) que 20; remanescente(s) bainha(s) foliar(es) no estipe(s) às vezes presente(s).
Inflorescência: comprimento da inflorescência(s) mais longa que 50 cm; cor da madura(s) inflorescência(s) amarela;
espata(s) lenhosa(s) tomentosa(s) com ou sem espinho(s). Flor: pedicelo(s) ausente(s). Fruto: cor do epicarpo amarelado ou
esverdeado ou rosado ou esbranquiçado ou laranja ou pardo; cor do mesocarpo amarelado ou rosado ou esbranquiçado ou laranja
ou pardo; diâm. (cm) do fruto(s) maior(es) que 2.5 cm. Semente: endosperma número 1 à 4.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, cilíndrico, anelado, liso ou com espinhos nos indivíduos jovens, 5–15 m de altura × 7.3–40 cm
de diâmetro. Folhas pinadas, 20–30 contemporâneas, decíduas; bainha de 45–65 cm × 25–48 cm; pecíolo normalmente armado,
de 15–32 cm de comprimento; raque foliar de 1.5–3.7 m de comprimento, normalmente com espinhos de tamanhos diferentes
em toda ou parte da raque, com indumento castanho ou não; pinas lineares, 170–275 por lado, ocasionalmente com espinhos
normalmente inseridos na porção basal das pinas, as da porção mediana de 50–75 cm de comprimento, inseridas irregularmente
e dispostas em vários planos, conferindo à folha um aspecto plumoso ou mais ou menos no mesmo plano. Inflorescências
interfoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem; bráctea peduncular lenhosa, revestida por tomento aveludado de cor
castanho a castanho-avermelhado, ocasionalmente com espinhos esparsos na parte externa e lisa e amarela na parte interna;
pedúnculo liso ou armado; raque da inflorescência de 40–98 cm de comprimento, 85–315 ráquilas. Flores amarelas, as pistiladas
inseridas na base das ráquilas sempre formando tríades e flores estaminadas em grande número nos dois terços distais. Frutos
globosos, de 1.9–3.8 cm de diâmetro; epicarpo cartáceo, com coloração variada (amarelo, alaranjado, castanho, esverdeado),
ocasionalmente revestido por indumento castanho;  mesocarpo carnoso, fibroso, mucilaginoso, de coloração variada (amarelada,
rosada, alaranjada, esbranquiçada, parda); endocarpo ósseo, espesso, marrom escuro, fortemente aderido ao mesocarpo; 1–2
sementes com grande quantidade de endosperma sólido adnato ao endocarpo.

COMENTÁRIO

O estipe é utilizado para construções rurais. As folhas são aproveitadas para fabricação de artesanatos e alimentação de bovinos
e equinos. O palmito é comestível de sabor adocicado. Os frutos são consumidos frescos, ou  o mesocarpo aproveitado para
produção de farinha, sorvetes e outros alimentos processados. A amêndoa é consumida crua ou torrada, ou tem seu óleo extraído
para uso alimentar e cosmético. Os frutos também são aproveitados para alimentação de do gado e porcos.
A espécie ocorre no Brasil em  áreas de Cerrado na porção oeste do estados de Mato Grosso do Sul e norte do Paraná e no
Pantanal sul mato-grossense.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Possíveis ocorrências
Norte (Tocantins)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Vianna, 87, IAC, 55350, Mato Grosso do Sul
S.A. Vianna, 71, IAC, 53928, Mato Grosso do Sul
S.A. Vianna, 72, IAC, 53923, Mato Grosso do Sul
S.A. Vianna, 86, IAC, 55349, Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Acrocomia totai Mart.

Figura 2: Acrocomia totai Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Acrocomia totai Mart.

Figura 4: Acrocomia totai Mart.

Figura 5: Acrocomia totai Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Acrocomia totai Mart.
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Etnobotânica, Morfologia, Produtividade e Composição nutricional. 61 f. 2011. Dissertação (Pós-graduação em Biologia
Vegetal) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Adonidia Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Adonidia, Adonidia merrillii.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609386.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Adonidia merrillii (Becc.) Becc.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Nunes, AT, s/n, ALCB, 85236, , ,  (ALCB009997), Bahia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Aiphanes Willd.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aiphanes, Aiphanes horrida, Aiphanes ulei.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Aiphanes in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22075.

Tem como sinônimo
heterotípico Curima O.F.Cook
heterotípico Marara H.Karst.
heterotípico Tilmia O.F.Cook

DESCRIÇÃO

As palmeiras Aiphanes são monoicas, normalmente com estipe fino, por vezes com caule subterrâneo, solitário ou cespitoso e
sempre coberto, mais ou menos por espinhos negros geralmente dispostos em linhas horizontais. Folhas, exceto em uma espécie,
pinadas, com abscisão nítida, espinescente e por vezes tomentosas. Inflorescências interfoliares, solitárias ou raramente múltiplas,
ramificadas ao nível de primeira ordem ou raramente espiciformes, profilo e bráctea peduncular persistentes. Flores normalmente
vistosas dispostas em espiral em tríades com uma flor central pistilada e duas laterais estaminadas dispostas na porção basal das
ráquilas e flores estaminadas ocorrendo de forma solitária, aos pares ou grupos na parte apical das ráquilas. Frutos globosos,
epicarpo liso, normalmente muito coloridos (vermelhos, amarelos, alaranjados, verdes, roxos), mesocarpo carnoso ou farináceo,
endocarpo negro, espesso e duro, uma semente por fruto com endosperma homogêneo com a parte central oca.

COMENTÁRIO

Aiphanes significa “sempre bem visível” provavelmente relacionado à intensa coloração de seus frutos.
O gênero pertence à subtribo Bactridinae com todos seus membros espinescentes e distribuição geográfica restrita às Américas.
São aceitas atualmente em Aiphanes 28 espécies  e 2 subespécies distribuídas na América do Sul, sobretudo na região Andina. No
Brasil são encontradas duas espécies (A. horrida e A. ulei), ambas com ocorrência registrada até o momento apenas para a parte
ocidental do estado do Acre. Lembra-se que Aiphanes aculeata foi sinonimizado em Aiphanes horrida (uma das espécies com
ocorrência no Brasil). 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

1. Palmeiras com estipe visível, longo, com até 10 m de altura, folhas com pinas longas distribuídas irregularmente na raque foliar
formando aglomerados de 2-7 pinas e inseridas em planos diferentes ........................................................ Aiphanes horrida
2. Palmeiras com estipe ocultado pelas folhas, curto, com até 0,50 m de altura, folhas com pinas obtrianguladas, distribuídas
irregularmente na raque foliar aos pares e inseridas normalmente no mesmo plano ......................................................... Aiphanes
ulei

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Borchsenius F, Bernal R (1996) Aiphanes (Palmae). Fl. Neotrop. Monogr. 70: 1-94.
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Aiphanes horrida (Jacq.) Burret
Tem como sinônimo
basiônimo Caryota horrida Jacq.
heterotípico Aiphanes aculeata Willd.
heterotípico Aiphanes caryotifolia (Kunth) H.Wendl.
heterotípico Aiphanes elegans (Linden & H.Wendl.) H.Wendl.
heterotípico Aiphanes ernestii (Burret) Burret
heterotípico Aiphanes killipii Burret
heterotípico Aiphanes orinocensis Burret
heterotípico Aiphanes praemorsa (Poepp. ex Mart.) Burret
heterotípico Aiphanes truncata (Brongn. ex Mart.) H.Wendl.
heterotípico Bactris praemorsa Poepp. ex Mart.
heterotípico Euterpe aculeata (Willd.) Spreng.
heterotípico Marara aculeata (Willd.) H.Karst. ex H.Wendl.
heterotípico Marara bicuspidata H.Karst.
heterotípico Marara caryotifolia (Kunth) H.Karst. ex H.Wendl.
heterotípico Martinezia aculeata (Willd.) Klotzsch
heterotípico Martinezia aiphanes Mart.
heterotípico Martinezia caryotifolia Kunth
heterotípico Martinezia elegans Linden & H.Wendl.
heterotípico Martinezia ernestii Burret
heterotípico Martinezia killipii Burret
heterotípico Martinezia truncata Brongn. ex Mart.
heterotípico Tilmia caryotifolia (Kunth) O.F.Cook

DESCRIÇÃO

Caule: tamanho longo(s); diâm. (cm) 6 à 10; espinho(s) todo(s) o estipe(s). Folha: disposição das pinas na(s) raque foliar
plano(s) diferente(s); formato das pinas longa(s); inserção(ções) das pinas na(s) raque foliar formando aglomerado(s); número
de pinas por lado(s) 13 à 40. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) vários ramificação(ções). Fruto: diâm. (cm) 1.5 à 2.0.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe simples, coberto por espinhos negros. Folhas pinadas, 10-15 contemporâneas; pinas 13-40 por lado, longas
com ápice bicuspidado, irregularmente distribuídas na raque foliar formando aglomerados de 2-7 pinas inseridas em planos
diferentes, o que confere aspecto plumoso à folha. Inflorescências interfoliares, multirramificadas, profilo de difícil visualização.
Frutos globosos, 1.5-2.0 cm de diâmetro, epicarpo liso, vermelho e mesocarpo alaranjado e oleoso.

COMENTÁRIO

A espécie possui distribuição no território brasileiro restrita às áreas de mata seca com solos bem drenados na porção ocidental
do estado do Acre. Embora seus frutos sejam comestíveis, não há relatos de uso. A espécie é amplamente cultivada em todo o
território nacional pelo seu potencial ornamental.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Savana Amazônica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

BIBLIOGRAFIA

Borchsenius F, Bernal R (1996) Aiphanes (Palmae). Fl. Neotrop. Monogr. 70: 1-94.
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Aiphanes ulei (Dammer) Burret
Tem como sinônimo
basiônimo Martinezia ulei Dammer
heterotípico Aiphanes schultzeana Burret

DESCRIÇÃO

Caule: tamanho muito curto(s); diâm. (cm) 2.5 à 4.0; espinho(s) nos entrenó(s). Folha: disposição das pinas na(s) raque foliar
mesmo plano(s); formato das pinas obtriangular(es); inserção(ções) das pinas na(s) raque foliar em dupla(s); número de
pinas por lado(s) 9 à 14. Inflorescência: tipo de ramificação(ções) ramificada(s). Fruto: diâm. (cm) 0.6.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe simples, curto, com folhagem densa que o oculta, presença de poucos espinhos na região dos entrenós, com
no máximo 50 cm de altura. Folhas pinadas, 5-10 contemporâneas, pecíolo e raque com espinhos negros, pinas 9-14 por lado,
obtrianguladas com ápice bicuspidado, irregularmente arranjadas em duplas, normalmente dispostas no mesmo plano, profilo
visível com 15-35 cm de comprimento. Inflorescências ramificadas, interfoliares, eretas. Frutos globosos com cerca de 0.6 cm de
diâmetro, epicarpo liso, vermelho e mesocarpo amarelo-alaranjado, carnoso e oleoso.

COMENTÁRIO

A espécie ocorre no Brasil somente na parte ocidental do estado do Acre, em áreas de mata seca com solos bem drenados. Não
foram encontrados registro de usos da planta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.J. Henderson, 1133, NY, 755522,  (NY00755522), Acre
A.J. Henderson, 868, NY, 1137644,  (NY01137644), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Borchsenius F, Bernal R (1996) Aiphanes (Palmae). Fl. Neotrop. Monogr. 70: 1-94.
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Allagoptera Nees
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Allagoptera, Allagoptera arenaria, Allagoptera brevicalyx, Allagoptera
campestris, Allagoptera caudescens, Allagoptera leucocalyx, Allagoptera robusta.

COMO CITAR

Moraes R., M., Martins, R.C. 2020. Allagoptera in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15665.

Tem como sinônimo
heterotípico Diplothemium Mart.
heterotípico Diplothenium Voigt
heterotípico Polyandrococos Barb.Rodr.
Orania Zipp.

DESCRIÇÃO

Palmeira acaule, curto-caulescente ou arbórea, inerme, monóica. Estipe solitário ou cespitoso, com bainhas foliares persistentes.
Folha pinada, regularmente dividida, pinas isoladas ou agrupadas; ócrea nula; pecíolo, margem inteira, tomentoso na abaxial;
raque reta ou arqueada, glabra ou tomentosa; pinas linear-lanceoladas, rígidas ou flexuosas, solitárias ou em grupo, inseridas em
um ou diferentes planos. Bráctea peduncular sublenhosa a lenhosa, face externa glabra a tomentosa; inflorescência interfoliar,
não ramificada (espiciforme, congesta); raque até a metade basal do seu comprimento com tríades de duas flores estaminadas
e uma pistilada, na metade distal, flores estaminadas solitárias e aos pares; flor estaminada creme, assimétrica; sépalas 3,
brevemente conadas na base, livres no ápice, estreitas; pétalas 3, livres, +- triangulares, irregulares; estames 6-18(-60), filamentos
+- unidos na base das pétalas, flexíveis ou dobrados e curvos, antera irregular, dorsifixa, latrorsa ou introrsa; pistilódio nulo ou
inconspícuo, 2-5 lóbulos; flor pistilada creme, globosa; sépalas 3, livres, largo-triangulares; pétalas 3, distintas, triangulares;
estaminódios emcírculo estaminodal; gineceu ovoide ou obovoide, glabro a pouco tomentoso. Fruto amarelo-esverdeado,
obovoide, angulado por pressão mútua; epicarpo glabro ou com escamas; mesocarpo fibroso e carnoso; endocarpo rígido, fino,
liso, com 3 poros perto da base; endospermo homogéneo ou ruminado.

COMENTÁRIO

O gênero Allagoptera é facilmente reconhecido pela inflorescência espiciforme, com flores estaminadas e pistiladas inseridas de
forma congesta. Allagoptera é considerado monofilético (Gunn 2004). É um gênero irmão de um clado que inclui Attalea, Cocos,
Lytocaryum e Syagrus, porém com baixo suporte (Dransfield et al. 2008). Uma revisão taxonômica foi publicada por Moraes
(1996).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Estipe com até 10m de altura e 20cm de diâmetro, pinas medianas solitárias, inseridas regularmente em um único plano, raque
da inflorescência de 50-100cm compr. .............Allagoptera caudescens
1’. Estipe subterrâneo (alguns indivíduos de A. robusta podem apresentar estipe aéreo com até 60cm alt. e 7cm de diâmetro), pinas
medianas em grupo, inseridas em vários planos, raque da inflorescência de 5-33cm compr..........2
 
2. Planta solitária, com até 1,5m alt., raque da inflorescência 16-33cm compr., pedúnculo 2-25cm compr., pinas rígidas, em grupos
de 2-8.......Allagoptera robusta
2’. Planta cespitosa, de 1-2,5m alt., raque da inflorescência (5) 10-25cm, pedúnculo de 15-90cm compr., pinas rígidas ou
flexuosas, em grupos de 1-4.........................3
3. Pecíolo com tomento denso branco, pinas em grupos de 1-4, em um ou mais planos de inserção.....................4
3’. Pecíolo sem tomento branco, pinas em grupos de 2-3, em diferentes planos de inserção............................5
 
4. Pinas em grupos de 2-3, rígidas, adpressas a raque da folha, inseridas em ângulo agudo, ápice pontiagudo, pedúnculo 15-40cm
compr., estames 6 (7-8)...................................... Allagoptera campestris
4’. Pinas em grupos de 1-4, membranosas, não adpressas a raque foliar, inseridas em ângulo obtuso, ápice lobado, pedúnculo
45-80cm compr., estames 15..................Allagoptera brevicalyx
 
5. Raque foliar 50-55cm compr., pecíolo 15-25cm compr., estames 14-18........Allagoptera arenaria
5’. Raque foliar 65-95cm compr., pecíolo  25-70cm compr., estames 9-10..........Allagoptera leucocalyx

BIBLIOGRAFIA

 DRANSFIELD, J.; UHL, N.W.; ASMUSSEN, C.B.; BAKER, W.J.; HARLEY, M.M.; LEWIS, C.E. Genera Palmarum: The
Evolution and Classification of Palms. Kew Publishing, Royal Botanic Gardens, Kew. 732p. 2008.
 GUNN, B.F. The phylogeny of the Cocoeae (Arecaceae) with emphasis on Cocos nucifera. Ann. Missouri Bot. Gard. 91:
505-522. 2004.
 MARTINS, R.C.; FILGUEIRAS, T.S., GRACIANO-RIBEIRO, D. & SOMAVILLA, N.S. A new species of Allagoptera
(Arecaceae) from the Cerrado of central Brazil. Phytotaxa 197 (2): 115–124. 2015.
MARTINS, R.C. A família Arecaceae no Estado de Goiás: taxonomia e etnobotânica. Tese de doutorado- Universidade de
Brasília/ Instituto de Biologia, Departamento de Botânica. 2012.
MORAES R., M. Allagoptera brevicalyx (Palmae), a new species from Bahia, Brazil. Brittonia 45(1): 21-24. 1993.
MORAES R., M. Allagoptera (Palmae). Fl. Neotrop. Monogr. 73: 1-34. New York Botanical Garden, New York. 1996.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos arenaria Gomes
homotípico Diplothemium arenarium (Gomes) Vasc. & Franco
heterotípico Allagoptera pumila Nees
heterotípico Diplothemium littorale Mart.
heterotípico Diplothemium maritimum Mart.

DESCRIÇÃO

Raiz: tipo com raiz(es) adventícia(s). Caule: tipo subterrâneo(s). Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) tomentoso(s); pinas
flexuosa(s)/agrupada(s); raque foliar glabra(s)/tomentosa(s). Inflorescência: posição e tipo interfoliar/espiciforme; raque
curta(s); espata(s) sublenhoso(s)/fissurada(s) externamente; pedúnculo(s) glabro(s)/tomentoso(s). Flor: flor(es) estaminada(s)
creme/trímera(s); flor(es) pistilada(s) creme/séssil(eis)/trímera(s). Fruto: forma e cor obovoide(s)/amarelo; endocarpo
rígido(s)/fino(s); epicarpo glabro(s)/com escama(s); mesocarpo fibroso(s). Semente: embrião basal(ais); endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta cespitosa 1,5-2 m de altura, caule a 1,5 m de comprimento, 10 cm de diâmetro. Tronco subterrâneo, rhizomatoso. Folhas
6-10; bainha não tubular, fibroso; pecíolo de 45-60 cm de comprimento, coberta com indumento lanoso principalmente na
porção basal; raque 50-55 cm de comprimento; pinas 35-53 por lado, ampla e de longo lanceoladas, com pontas agudas, inserido
regularmente em grupos de (1-) 2-3 (-4), 2-3 cm de distância, inserido para ráquis e espalhamento em ângulos diferentes, de
limão-verde e cera brilhante face adaxial, marrom-glauco e cerosa abaxial, ápice obtuso assimetricamente dividido para 0,3-0,5
cm, pina basal 25-35 x 0,8-1,1 cm; pina meio 20-45 x 1,1-2 cm; pina apical 6-24 x 0,1-0,6 cm.Inflorescências 65-100 cm de
comprimento; pedúnculo 55-85 cm de comprimento, 0,4-0,6 cm de diâmetro, robusta, muricada, mal a densamente coberto de
pêlos floccose; rachilla 10-15 cm de comprimento, tendo bracteoles scarious; profilo 20-30 cm, tubular; bráctea peduncular
60-80 cm de comprimento, 3-6 cm de diâmetro, apiculado, arborizado, sulcado, bege externamente; brácteas 1 ou 2, 0,5-2,5 cm
de comprimento, marrom, scarious, revolute ou apiculado, inserido 2 cm do ápice do pedúnculo. As flores estaminadas 9-11
mm de comprimento, o pedúnculo de 3-5 mm, inseridos perpendicular ao rachilla; sépalas livre, glabro, coriáceas, 2 ca. 5 x 1,5
mm, uma maior ca. 7 x 1,5 mm; pétalas valvate, livre, glabro, coriáceas, ca. 6,5 mm x 3 mm; estames (12) 14-18 proximal, por
vezes, 10 estames distalmente, ca. 2,5 mm de comprimento, o colunar filamentos, as anteras sagittate em ambas as extremidades;
pistillode simples. flores femininas sessile na proxi-mal 4-11 cm de rachilla; sépalas livres, trapézio, ca. 5 x 6 mm, imbricados
para a direita, apiculado; pétalas livre, triangular, ca. 5 x 4 mm, imbricados para a direita, com cerdas apiculado papilosa na lateral
ao margens basais; anel estaminódios a 1,5 mm com 6 dentes curtos; pistilo cónica, 3-4 mm; estigma trifido, glabro. Fruto ovóide,
com laranja-amarelado cabelos floccose ou tomentose a partir da base de estigmas para o meio, 1,2-2 cm de comprimento, 1-1,3
cm de diâmetro., Perpendicular ao rachilla, os restos estigmáticas ereto, com estigmas de 3 mm de comprimento, o persistente
perianth mais do que 1/2 da fruta; semente 1, endospermo homogéneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Figueiredo, M.R.O., 02, RB
Gomes, J.M.L., 2782, VIES (VIES011431), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze

Figura 2: Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze

Figura 4: Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze

Figura 5: Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R. 1995. Filed guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, 351p., pls. 1-64.
 Moraes R., M. 1996. Allagoptera (Palmae). Fl. Neotrop. 73: 1-34.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Allagoptera brevicalyx Moraes
DESCRIÇÃO

Raiz: tipo com raiz(es) adventícia(s). Caule: tipo subterrâneo(s)/coberto com bainha(s) foliar(es) persistente(s). Folha:
bainha(s) tomentosa(s) na(s) face(s) abaxial; pecíolo(s) tomentoso(s); pinas flexuosa(s)/agrupada(s); raque foliar tomentosa(s).
Inflorescência: posição e tipo interfoliar/espiciforme; raque curta(s); espata(s) sublenhoso(s)/fissurada(s) externamente;
pedúnculo(s) glabro(s)/tomentoso(s). Flor: flor(es) estaminada(s) creme/trímera(s); flor(es) pistilada(s) creme/séssil(eis)/
trímera(s). Fruto: forma e cor obovoide(s)/amarelo; endocarpo rígido(s)/fino(s); epicarpo glabro(s); mesocarpo fibroso(s).
Semente: embrião basal(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 1634, ALCB, Bahia
Athyde, s.n., RB, 109023,  (RB00569005), RB, 109023,  (RB00569004), RB, 109023,  (RB00568874), BAH, Bahia,
Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Allagoptera brevicalyx Moraes

Figura 2: Allagoptera brevicalyx Moraes

Figura 3: Allagoptera brevicalyx Moraes
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Allagoptera brevicalyx Moraes

Figura 5: Allagoptera brevicalyx Moraes

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R. 1995. Filed guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, 351p., pls. 1-64.
Moraes R., M. 1993. Allagoptera brevicalyx (Palmae), a new species from Bahia, Brazil. Brittonia 45(1): 21-24.
Moraes R., M. 1996. Allagoptera (Palmae). Fl. Neotrop. 73: 1-34.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Diplothemium campestre Mart.
heterotípico Diplothemium campestre  var.  genuinum Drude
heterotípico Diplothemium campestre  var.  glaziovii Dammer

DESCRIÇÃO

Raiz: tipo com raiz(es) adventícia(s). Caule: tipo subterrâneo(s). Folha: bainha(s) fibrosa(s)/tomentosa(s) na(s) face(s)
abaxial; pecíolo(s) tomentoso(s); pinas rígida(s)/agrupada(s); raque foliar glabra(s). Inflorescência: posição e tipo interfoliar/
espiciforme; raque curta(s); espata(s) sublenhoso(s)/fissurada(s) externamente; pedúnculo(s) tomentoso(s). Flor: flor(es)
estaminada(s) creme/trímera(s); flor(es) pistilada(s) creme/séssil(eis)/trímera(s). Fruto: forma e cor obovoide(s)/amarelo;
endocarpo rígido(s)/fino(s); epicarpo glabro(s)/com escama(s); mesocarpo fibroso(s). Semente: embrião basal(ais);
endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Martins, 1068, UB, Goiás
L. Krieger, 11285, MBML
H.S. Irwin, 5678, NY,  (NY00878034), Distrito Federal
C.F.P. Martius, 1432, M, Minas Gerais, Typus
R.C. Martins, 228, UB, Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze

Figura 2: Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze

Figura 3: Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R. 1995. Filed guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, 351p., pls. 1-64.
Martins, R.C. & Filgueiras, T.S. 2006. Arecaceae In: Cavalcanti, T.B. (org.) Flora do Distrito Federal. Brasilia: Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia, v.5, 204p.
Moraes R., M. 1996. Allagoptera (Palmae). Fl. Neotrop. 73: 1-34.
Martins, R.C. 2012. A família Arecaceae no Estado de Goiás: taxonomia e etnobotânica. Tese de doutorado- Universidade de
Brasília/ Instituto de Biologia, Departamento de Botânica.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Allagoptera caudescens (Mart.) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Diplothemium caudescens Mart.
homotípico Polyandrococos caudescens (Mart.) Barb.Rodr.
heterotípico Ceroxylon niveum H.Wendl.
heterotípico Diplothemium pectinatum Barb.Rodr.
heterotípico Orania nivea Linden ex W.Watson
heterotípico Polyandrococos pectinata (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Raiz: tipo com raiz(es) adventícia(s). Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s)/tomentosa(s) na(s) face(s) abaxial;
pecíolo(s) tomentoso(s); pinas rígida(s); raque foliar glabra(s). Inflorescência: posição e tipo interfoliar/espiciforme; raque
longa(s)/glabra(s); espata(s) sublenhoso(s)/fissurada(s) externamente; pedúnculo(s) glabro(s). Flor: flor(es) estaminada(s)
creme/trímera(s); flor(es) pistilada(s) creme/séssil(eis)/trímera(s). Fruto: forma e cor obovoide(s)/esverdeado; endocarpo
rígido(s)/fino(s); epicarpo glabro(s); mesocarpo fibroso(s). Semente: embrião basal(ais); endosperma ruminado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira solitária 8-12 m de comprimento, 15-25 cm de diâmetro, tronco áspero, estreitamente cercada de bases da folha perto
da coroa. Deixa 10-15 e 2-3 m de comprimento, pinadas, marcescente; bainha tubular mas dividida em face adaxial quando
jovem, aparecendo como um amadeirado, ligeiramente ampliada base para o pecíolo, finamente estriado, coberto com tomentum
esbranquiçado, oxidado e manchado; pecíolo, margens curtas robustas, profundamente canalizados face adaxial, aproximadamente
dentada, tomentose abaxial como a bainha; raque arqueado ou em linha reta; pina regularmente dispostas em um plano, com
uma única dobra, glabro ponta, irregularmente bífida, lóbulos. Inflorescência solitária, spiciforme, até 1,5 m de comprimento,
interfoliares, pendentes, torsionada; pedúnculo alongado; profilo tubular, duas quilhas, bastante curto, muito fibrosa, abertura
apical; bráctea peduncular 1, tubular, muito mais tempo do que o pedúnculo com um bico longo; raque com tríades perto todo
o inferior 1/2 ou mais do seu comprimento um pares de flores estaminadas distal. As flores estaminadas assimétricas, longo,
obovoid; sépalas 3, linear, triangular, basal connados e adnados ao receptáculo floral, muito estreito e acuminado diatally;
pétalas 3, elongadas, obovada, apontou, valvate, ligeiramente mais longo e mais largo e mais grosso do que as sépalas; estames
numerosos 60-100, irregularmente inserido em um receptáculo floral cônica, filamentos cilíndricos, alongados, flexíveis, curvado,
às vezes alguns se uniram; anteras alongar, sagittate basalmente, apiculado, dorsifixas em cerca de 1/3 seu comprimento, versátil,
introrse. flores femininas menores do que o staminate, globosa; sépalas 3, distinto, ovate, amplamente imbricadas, dicas apontou;
pétalas 3, distintas, similares às sépalas, mas mais, dicas valvate, staminodes unidos em um baixo anel irregular lobed; gineceu
obovoid, trilocular, triovulate; estigmas curtas, trifidas. Fruto obovoide, amarelo-esverdeado, restos estigmáticas anguladas
formando um bico; epicarpo liso, mesocarpo carnoso fibrosas, endocarpo de espessura, ósseo, liso, com 3 pores perto da base;
sementes 1, endosperma ruminado; embrião sub-basal.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fernades, H.Q.B., 2888, CVRD, 2548,  (CVRD002548), Espírito Santo
Marcato, A.C. et al., 342, CVRD, 7225,  (CVRD007225), Espírito Santo
C.F.P. Martius, s.n., K (P00725989), Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Allagoptera caudescens (Mart.) Kuntze

Figura 2: Allagoptera caudescens (Mart.) Kuntze

57

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/CVRD002548
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/CVRD007225
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9815125.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F9815124.jpg


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Allagoptera caudescens (Mart.) Kuntze

Figura 4: Allagoptera caudescens (Mart.) Kuntze

Figura 5: Allagoptera caudescens (Mart.) Kuntze
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Allagoptera caudescens (Mart.) Kuntze
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze
Tem como sinônimo
basiônimo Diplothemium campestre  var.  orbignyi Drude
basiônimo Diplothemium leucocalyx Drude
heterotípico Allagoptera anisitsii (Barb.Rodr.) H.E.Moore
heterotípico Allagoptera hassleriana (Barb.Rodr.) H.E.Moore
heterotípico Diplothemium anisitsii Barb.Rodr.
heterotípico Diplothemium hasslerianum Barb.Rodr.
heterotípico Diplothemium jangadense S.Moore

DESCRIÇÃO

Raiz: tipo com raiz(es) adventícia(s). Caule: tipo subterrâneo(s). Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) glabro(s); pinas
flexuosa(s)/agrupada(s); raque foliar glabra(s). Inflorescência: posição e tipo interfoliar/espiciforme; raque curta(s); espata(s)
sublenhoso(s)/fissurada(s) externamente; pedúnculo(s) glabro(s). Flor: flor(es) estaminada(s) creme/trímera(s); flor(es)
pistilada(s) creme/séssil(eis)/trímera(s). Fruto: forma e cor obovoide(s)/amarelo; endocarpo rígido(s)/fino(s); epicarpo com
escama(s); mesocarpo fibroso(s). Semente: embrião basal(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 365, 171327, , ,  (RB00630651), Mato Grosso
R.C. Martins, 1093, UB, Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze

Figura 2: Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze

Figura 3: Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze

Figura 5: Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze
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Moraes R., M. 1996. Allagoptera (Palmae). Fl. Neotrop. 73: 1-34.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Allagoptera robusta R.C.Martins & Filg.
DESCRIÇÃO

Raiz: tipo com raiz(es) adventícia(s). Caule: tipo subterrâneo(s)/coberto com bainha(s) foliar(es) persistente(s). Folha: bainha(s)
fibrosa(s); pecíolo(s) glabro(s); pinas rígida(s)/agrupada(s); raque foliar glabra(s). Inflorescência: posição e tipo interfoliar/
espiciforme; raque longa(s)/glabra(s); espata(s) sublenhoso(s)/fissurada(s) externamente; pedúnculo(s) glabro(s). Flor: flor(es)
estaminada(s) creme/trímera(s); flor(es) pistilada(s) creme/séssil(eis)/trímera(s). Fruto: forma e cor obovoide(s)/amarelo/
esverdeado; endocarpo rígido(s)/fino(s); epicarpo com escama(s); mesocarpo fibroso(s). Semente: embrião basal(ais);
endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Acaulescent a curto-provinda palma, solitária, 0,25-1,5 m de altura; caule 0-25 × 15 cm. Folhas 3-6, 100-180 cm de comprimento;
bainha 9-30 × 4,5 cm de comprimento; pecíolo 18.5-46 × 0,8-1,4 cm; raque 68.5-98 cm de comprimento; pinnae (16) 48-76 (de
cada lado), inserido em grupos de 2-8 em diferentes planos; basais 17-41 x 0,2-1,5 cm, medianas 15-39,5 cm × 1-1.6, apical
3.1-31 ×
0.2-1.1 cm; profilo 15-26 × 1.5-3 cm. bract peduncular 23-60 cm de comprimento, rostrum 1-5 cm de comprimento, 0.2-0.65
cm de espessura; inflorescência spiciforme, 16-70 cm de comprimento; pedúnculo 1.7-25 × 1-2,5 cm; raque 16-33.5 cm de
comprimento (9-14,5 cm parcela pistilada + 5-7,5 cm parte estaminada). As flores estaminadas 0,8-1,5 × 1,5 cm; sépalas unidas
na base, livre no ápice, margem inteira ou ligeiramente ciliados no ápice, 0.7-1 × 0,1-0,5 cm; pétalas livres, margem inteira,
0.5-2 × 0.35-0,6 cm; estames (7-) 8-10 (-11), 0,4-0,5 cm de comprimento, anteras em linha reta, 0.2-0.45 cm de comprimento,
filamentos de 0,2 cm de comprimento, pistillode imperceptível, 1-5 lóbulos. Flores femininas 0.7-1.9 × 0,6-0,9 cm; sépalas livres,
margem inteira para irregulares, 0,7-0,9 × 0,45-0,65 cm; pétalas livre, margem inteira para ciliados ligeiramente, 0,7-0,9 × 0,65
cm; estigma ca. trifid 0,3 cm de comprimento; staminodal anel discreto, 0,1 cm de altura. Fruto obovoide, verde-amarelado a
alaranjado-verde, 2,5-2,8 × 1,2-1,3 cm; semente 1.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Martins, 1131, UB, Distrito Federal, Typus
Pinedo, AS, 1, UB (UB0003243), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Allagoptera robusta R.C.Martins & Filg.

Figura 2: Allagoptera robusta R.C.Martins & Filg.

Figura 3: Allagoptera robusta R.C.Martins & Filg.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Allagoptera robusta R.C.Martins & Filg.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ammandra O.F. Cook
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ammandra, .

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB43489.

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Aphandra Barfod
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Aphandra, Aphandra natalia.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Aphandra in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22078.

DESCRIÇÃO

Verificar a descrição de "Aphandra natalia" (gênero monotípico).

COMENTÁRIO

Aphandra é um gênero monotípico que juntamente com os gêneros Ammandra e Phytelephas, conhecidas como “palmeiras de
marfim”, constituem a tribo Phytelepheae. Embora intimamente relacionada aos dois outros gêneros da tribo, Aphandra pode ser
diferenciada das demais palmeiras de marfim pela abundante presença de fibras na base das folhas, prófilo escamoso, bráctea
peduncular e as flores estaminadas agrupadas em quatro ou cinco na inflorescência.
A única espécie do gênero, Aphandra natalia recebeu o nome pela combinação dos nomes dos outros dois gêneros da tribo a que
pertence (Ammandra e Phytelephas) e o epíteto ‘natalia’ em homenagem a taxonomista de palmeiras Natalie Uhl.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.
Barfod AS, Uhl N (2001) Floral development in Aphandra (Arecaceae). American Journal of Botany, 88(2): 185–195.
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Aphandra natalia (Balslev & A.J.Hend.)
Barfod
Tem como sinônimo
basiônimo Ammandra natalia Balslev & A.J.Hend.

DESCRIÇÃO

Palmeira dióica, de porte médio a grande, sem espinhos, estipe simples, com 3,0–11 m de altura por 20–22 cm de diâmetro,
coberto pelos remanescentes foliares, fibras e raízes adventícias em sua base. Folhas pinadas, 10–20 contemporâneas, bainha
aberta com fibras na margem medindo 80–100 cm de comprimento, lígula alongada que ao apodrecer forma uma massa de fibras;
pecíolo escamoso de 2,3–2,5 m; raque escamosa com 4–5,5 m de comprimento; pinas lineares, 90–120 por lado, uniformemente
distribuídas e dispostas em um único plano, as da porção mediana lanceoladas e as terminais muito curtas com a nervura central
destacada. Inflorescências interfoliares, dimórficas, a estaminada é ramificada ao nível de primeira ordem, com pedúnculo
glabro de 70–90 cm, pró filo tubular de 40–50 cm, bráctea peduncular medindo de 80–150 cm, raque com 100–170 cm de
comprimento, ráquilas, 200–300, com 1,5 cm de comprimento, dispostas espiraladamente na raque, cada uma contendo uma
pequena bráctea pontiaguda; inflorescência pistilada não é ramificada, globosa, pedúnculo de 30–45 cm, bráctea peduncular 35-
45 cm; flores estaminadas pediceladas, formando grupos com até 4 flores, perianto bastante reduzido com textura similar às
brácteas, receptáculo arredondado, 400–650 estames; flores pistiladas sésseis, 7–9 pétalas, vários estaminódios, estilete e estigma
alongados. Frutos dispostos em uma inflorescência congesta, arredondada de superfície lenhosa e revestida por protuberâncias
pontiagudas duras prensados entre si, triangulares, dificilmente removidos da infrutescência, endocarpo liso, esbranquiçado,
endosperma homogêneo, duro.

COMENTÁRIO

A espécie pode ser encontrada em áreas de floresta tropical úmida de terra firme em terrenos de baixa à média altitude no Brasil,
Equador e Peru. No território brasileiro, do que se sabe até o momento, ocorre somente na região oeste do estado do Acre.
O mesocarpo e o endosperma imaturo são consumidos por algumas populações assim como as larvas (Rhynchophorus palmarum)
retiradas de estipes em decomposição. No Equador a espécie é explorada comercialmente por suas fibras que são utilizadas para
fabricação de vassouras. Nos demais locais de ocorrência, incluindo o Brasil, a espécie é utilizada por povos indígenas para a
confecção de cestos, bolsas e vassouras.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

A. Henderson, 1126, INPA,  (NY01194346), Acre
E. Ferreira, 175, NY, 1194345,  (NY01194345), Acre
A. J. Henderson, 1657, NY, 1194347,  (NY01194347), Acre

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Archontophoenix H.Wendl. & Drude
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Archontophoenix, Archontophoenix alexandrae, Archontophoenix
cunninghamiana.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593074.

Tem como sinônimo
heterotípico Loroma O.F.Cook

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

70

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593074
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593074


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Archontophoenix alexandrae (F.Muell.)
H.Wendl. & Drude
Tem como sinônimo
basiônimo Ptychosperma alexandrae F.Muell.
heterotípico Jessenia glazioviana Dammer

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Gehrt, 4663, NY,  (NY02325452), São Paulo
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Archontophoenix cunninghamiana
(H.Wendl.) H.Wendl. & Drude
Tem como sinônimo
basiônimo Ptychosperma cunninghamianum H.Wendl.
homotípico Loroma cunninghamiana (H.Wendl.) O.F.Cook
heterotípico Jessenia amazonum Drude
heterotípico Loroma amethystina O.F.Cook

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C.C. Reis, 819, RB, 413276, , , , , , , ,  (RB00630637), Rio de Janeiro
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/37/00630637-1.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Areca L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Areca, Areca catechu, Areca guppyana, Areca triandra, Areca vestiaria.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593075.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

73

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593075
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593075


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Areca catechu L.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., RB,  (RB00768249), Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Areca guppyana Becc.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Marcato, 279, RB, 358852, , , , , ,  (RB00630640), Rio de Janeiro
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/40/00630640.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/40/00630640-5.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/40/00630640-4.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/40/00630640-3.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/40/00630640-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/40/00630640-1.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Areca vestiaria Giseke
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.Q. Boudet Fernandes, 3275, RB, 342040, , , , , ,  (RB00630641), Rio de Janeiro
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/41/00630641.dzi
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/41/00630641-4.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/41/00630641-3.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/41/00630641-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/6/41/00630641-1.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Arenga Labill.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Arenga, Arenga caudata, Arenga engleri.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB130777.

Tem como sinônimo
heterotípico Saguerus Steck

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Arenga caudata (Lour.) H.E.Moore
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

L.B. Évora, 48, RB,  (RB01211311), São Paulo
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Arenga engleri Becc.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum G.Mey.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Astrocaryum, Astrocaryum acaule, Astrocaryum aculeatissimum,
Astrocaryum aculeatum, Astrocaryum campestre, Astrocaryum chambira, Astrocaryum ciliatum, Astrocaryum echinatum,
Astrocaryum faranae, Astrocaryum farinosum, Astrocaryum ferrugineum, Astrocaryum giganteum, Astrocaryum gynacanthum,
Astrocaryum huaimi, Astrocaryum jauari, Astrocaryum javarense, Astrocaryum minus, Astrocaryum murumuru, Astrocaryum
paramaca, Astrocaryum rodriguesii, Astrocaryum sciophilum, Astrocaryum sociale, Astrocaryum ulei, Astrocaryum vulgare.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Astrocaryum in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15670.

Tem como sinônimo
heterotípico Avoira Giseke
heterotípico Hexopetion Burret
heterotípico Toxophoenix Schott

DESCRIÇÃO

Gênero de palmeiras monóicas pertencentes à Bactridinae, subtribo formada por palmeiras espinescentes com ocorrência no
continente americano incluindo também os gêneros Acrocomia, Aiphanes, Bactris e Desmoncus. Astrocaryum possui 40 espécies,
27 no Brasil, divididas em 3 subgêneros: Astrocaryum, Mumbaca e Monogynathus, identificados principalmente pela variação de
caracteres dos frutos. As espécies do gênero são consideradas as mais densamente espinescentes do continente americano, com
espinhos afiados, pretos e achatados e longos, em algumas espécies revestindo todo o estipe. As plantas podem ter estipe solitário,
cespitoso ou apresentar caule subterrâneo ou muito curto. As folhas são pinadas com tamanho e número de pinas variável,
normalmente verdes na face adaxial e esbranquiçadas na face abaxial. As inflorescências e infrutescência são interfoliares,
podendo ser eretas, pêndulas ou arqueadas, poucas ou  numerosas ráquilas, glabras, pilosas ou espinhosas na região basal onde
estão inseridas, em geral, 1 à 5 tríades. Os frutos apresentam grande variação morfológica, apresentando o formato globoso,
subgloboso, obovoide, elipsoide ou cone invertido, rostrados; epicarpo liso ou revestido por indumento escamoso ou espinhoso,
deiscente ou indeiscente; mesocarpo carnoso, farinhoso ou fibroso; endocarpo ósseo, negro; 1–2 sementes com endosperma
homogêneo.

COMENTÁRIO

O gênero ocorre em áreas tropicais da América do Sul, América Central e Trinidad na região do Caribe.
Segundo Lorenzi et al. (2010), quatro espécies de Astrocaryum endêmicas do Brasil são pouco conhecidas e provavelmente já
extintas: Astrocaryum arenarium, Astrocaryum kewense, Astrocaryum pygmaeum, Astrocaryum weddellii, todas acaulescentes, de
baixo porte e com distribuição restrita a área central do Brasil, nos  estados de Goiás e Mato Grosso
As espécies do gênero são utilizadas pelos povos locais com diversas finalidades, algumas espécies fornecendo fibras a partir da
folhas, estipe para madeira, frutos aproveitados para extração de óleo consumo da polpa fresca ou processados e medicinalmente.
O endosperma líquido da maior parte das espécies pode ser consumido, o endocarpo é utilizado para confecção de utensílios e
biojóias.
O nome do gênero significa ‘noz estrelada’, derivado de duas palavras gregas: astro – estrela e karion – noz, referente as fibras
que irradiam em torno dos poros de germinação como estrelas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea,
Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta
Pluvial), Palmeiral, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Sul (Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Epicarpo deiscente com abertura em forma de estrela; normalmente com uma flor pistilada inserida na base da ráquila ...... 2
1a. Epicarpo indeiscente; uma ou mais flores pistiladas inseridas na base da ráquila .................................... 5
2. Flor pistilada com cálice em forma de vaso, tridentado com até 18 mm de comprimento ............................... 3
2a. Flor pistilada com cálice em forma de cúpula, tridenticulado com até 9 mm de comprimento .......................... 4
3. Palmeira acaule; inflorescência ereta; epicarpo revestido por cerdas negras no terço superior do frutos ................... A. paramaca
3a. Palmeira com estipe solitário de até 20 m de altura; inflorescência pêndula; epicarpo liso ............................ A. rodriguesii
4. Palmeira cespitosa; folhas com número inferior a 50 pinas por lado; inflorescência pêndula; cálice e corola armados, longos,
ocultando as peças florais ........... A. gynacanthum
4a. Palmeira com estipe solitário; folhas com mais de 50 pinas por lado; inflorescência arqueada; flor pistilada com cálice e corola
armados, mais curtos, ocultando parcialmente as peças florais ........... A. minus
5. Epicarpo liso ou raramente com escamas ou cerdas caducas; 2–5 flores pistiladas por ráquila ................................. 6
5a. Epicarpo revestido por indumento, cerdas ou espinhos; normalmente uma flor pistilada por ráquila ........................... 14
6. Epicarpo verde-amarelado a marrom; corola do perianto do fruto cônico; frutos de 5–7 cm de comprimento × 4.5–5 cm de
diâmetro; folhas nos juvenis com pecíolo coberto por espinhos cinzentos a amarelados.... A. chambira
6a. Epicarpo verde, amarelo, alaranjado ou vermelho; corola do perianto do fruto em forma de cúpula aplainada; frutos
normalmente com 5 cm  podendo chegar a 6.5 cm de comprimento × 4.5 cm de diâmetro; folhas nos juvenis com pecíolo
revestido por espinhos negros ............................................ 7
7. Palmeira acaule ou com caule aéreo; folhas com comprimento superior a 2.5 m ............. 8
7a. Palmeira acaule; folhas com comprimento inferior a 2 m ............................... 14
8. Palmeira com estipe com até 15 cm de diâmetro; folhas normalmente com comprimento inferior a 3 m .............. 9
8a. Palmeira acaule ou com estipe com mais de 15 cm de diâmetro; folhas com comprimento superior a 4 m ........... 10
9. Palmeira com estipe solitário; pina encurvada; bráctea peduncular arqueada e carenada na parte distal, revestida por tomento
ferrugíneo escuro; 1–3 flores pistiladas inseridas na base da ráquila .......... A. echinatum
9a. Palmeira cespitosa; pina não encurvada; bráctea peduncular acuminada, sem tomento, com alguns espinhos; 2–5 flores
pistiladas inseridas na base da ráquila ........................................ A. huaimi
10. Palmeira acaule ou com estipe de até 4 m de altura; pecíolo revestido por tomento ferrugíneo a castanho-avermelhado; raque
da inflorescência com comprimento inferior a 30 cm; com número de ráquilas inferior a 70, cada uma destas com comprimento
inferior a 20 cm ............... 11
10a. Palmeira com estipe alto; pecíolo não revestido por tomento ferrugíneo a castanho-avermelhado; raque da inflorescência
normalmente com comprimento superior a 40 cm; com número de ráquilas superior a 90, cada uma destas com comprimento igual
ou superior a 25 cm ........... 12
11. Palmeira acaule; raque foliar com até 3.6 m de comprimento; infrutescência ereta; frutos ligeiramente
assimétricos ..................... A. acaule
11a. Palmeira com caule aéreo; raque foliar com até 5.8 m de comprimento; infrutescência arqueada; frutos
simétricos .................... A. giganteum
12. Palmeira cespitosa, ocorrendo na margem de rios e lagunas; estames 9–12; anel estaminodial chegando a 2/3 a 4/5 da
corola ............ A. jauari
12a. Palmeira cespitosa ou solitária, não ocorrendo na margem de rios e lagunas; estames 6; anel estaminodial não chegando a
metade da corola ................ 13
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

13. Palmeira com estipe solitário; flor pistilada com cálice em forma de vaso; corola mais curta que o cálice; frutos de cor verde a
castanho, 4.5–6.5 cm de comprimento × 3.5–4.5 cm de diâmetro ........ A. aculeatum
13a. Palmeira cespitoso; flor pistilada com cálice globoso; corola e cálice de igual comprimento; frutos alaranjados a vermelhos,
3.5–5 cm de comprimento × 2.5–375 cm de diâmetro .................. A. vulgare
14. Ráquilas com porção basal pilosa ....................... 15
14a. Ráquilas com porção basal glabra ...................... 18
15. Palmeira cespitosa, entrenós densamente armados com espinhos caducos; bainha das folhas mortas não persistentes cobrindo
o caule; pecíolo e raque foliar revestidos por espinhos dispostos ao acaso; infrutescência pêndula; flor estaminada com pétalas
recurvadas ........................ A. aculeatissimum
15a. Palmeira acaule ou caule solitário, liso; bainha das folhas mortas persistentes cobrindo o caule ao menos no terço superior;
pecíolo e raque foliar revestidos por espinhos dispostos em linhas paralelas ou oblíquas; infrutescência ereta; flor estaminada com
pétalas não recurvadas .............. 20
16. Palmeira acaule; pecíolo e raque foliar com as partes laterais com espinhos dispostos em filas parcialmente regulares e mais ou
menos oblíquas; inflorescência com comprimento inferior a 60 cm; flor pistilada de 8–13 mm de comprimento, cálice ligeiramente
dentado ....................... A. sociale
16a. Palmeira com caule aéreo; pecíolo e raque foliar com as partes laterais com espinhos claramente dispostos em filas
oblíquas, parte abaxial com espinhos longos; inflorescência com comprimento superior a 60 cm; flor pistilada de 12–20 mm de
comprimento, cálice profundamente dentado ............. 17
17. Estipe com 10–12 m de altura; bainhas das folhas mortas persistentes somente na parte superior do estipe; inflorescência
com cerca de 1 m de comprimento; epicarpo com espinhos de 5–12 mm de comprimento; flor estaminada sem bráctea
notável .................... A. sciophilum
17a. Estipe com até 4 m de altura; bainhas das folhas mortas persistentes cobrindo todo o estipe; inflorescência com até 2
m de comprimento; epicarpo com espinhos de 1–3 mm de comprimento; flor estaminada com uma bráctea aguda, hialina
 ................................. A. farinosum
18. Cálice da flor pistilada com espínulos aplainados, flexuosos, amarelados, castanhos ou negros .......... 23
18a. Cálice da flor pistilada glabro ............................................................ 26
19. Folha com face abaxial coberto por pelos castanhos a ferrugíneos ................................. A. ferrugineum
19a. Folha com face abaxial sem pelos ......................................................... 20
20. Palmeira acaule; pinas da porção mediana com 1–2 nervuras proeminentes, próximo às margens e paralelas à nervura
principal; flor pistilada com cálice mais longo que a corola; corola com coroa de espínulos negros na parte superior persistente no
perianto do fruto ........................................................ A. ciliatum
20a. Palmeira solitária ou cespitosa; pinas da porção mediana sem nervuras proeminentes; flor pistilada com cálice mais curto ou
subigual à corola; corola com sem coroa de espínulos ................. 21
21. Palmeira solitária; epicarpo revestido por espinhos de 5–7 mm de comprimento ................. A. javarense
21a. Palmeira cespitosa; epicarpo revestido por espinhos com até 15 mm de comprimento ............ A. faranae
22. Cálice da flor pistilada de 5–8 mm de comprimento; corola tubular de 12–15 mm de comprimento; frutos de 6–8.5 cm de
comprimento × 3.8–4.4 cm de diâmetro ..................... A. murumuru
22. Cálice da flor pistilada de 2–4 mm de comprimento; corola em forma de jarro de 7–10 mm de comprimento; frutos de 3.1–6.2
cm de comprimento × 2.5–3.5 cm de diâmetro ........... A. ulei
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum acaule Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Astrocaryum acaule, .

Tem como sinônimo
heterotípico Astrocaryum acaule  var.  angustifolium Drude
heterotípico Astrocaryum huebneri Burret
heterotípico Astrocaryum luetzelburgii Burret

DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule; alt. (m) acaule. Folha: em número de 5 à 12; número de pinas por lado(s) até 90; pinas inserida(s) em
plano(s) diferente(s); disposição das pinas de forma irregular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s).
Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 2 à 4. Fruto: formato obovoide(s); epicarpo liso(s); deiscência
indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira acaule. Folhas pinadas, 5–12 contemporâneas; bainha com até 1 m de comprimento, parcial ou inteiramente
subterrânea, mediana a densamente armada com espinhos achatados, negros com até 14 cm de comprimento; pecíolo com até 3 m
de comprimento, revestido por indumento castanho-avermelhado; raque foliar com até 3.6 m de comprimento; pinas lineares, 90
por lado, irregularmente dispostas em grupos de 3–5 em diferentes planos; as da porção mediana com até 90 cm de comprimento
× 3.0–3.5 cm de largura. Inflorescências e infrutescências interfoliares, eretas, bráctea peduncular de 70–80 cm de comprimento,
normalmente acuminada, revestida por espinhos negros com até 6 cm de comprimento e indumento castanho-avermelhado;
pedúnculo com até 1.3 m de comprimento também armado com espinhos negros; raque da inflorescência com até 15 cm de
comprimento, até 60 ráquilas, portando cada uma 2–4 flores pistiladas. Frutos obovoides, 3.5–4.5 cm de comprimento × 2.4–2.8
cm de diâmetro, epicarpo liso de cor alaranjada; mesocarpo fino, carnoso; endocarpo duro e negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Os povos locais utilizam as fibras das folhas para diversas aplicações. Os frutos são comestíveis.
No Brasil, a espécie ocorre nos sob áreas com solos arenosos e hidromórficos nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima,
sendo mais frequente sua ocorrência na região do Alto Rio Negro, Amazonas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Rondônia, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

M.H. Nee, 34884, NY,  (NY01137956), Rondônia
G. Davidse, 17711, NY,  (NY01137958), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Astrocaryum acaule Mart.

Figura 2: Astrocaryum acaule Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum aculeatissimum (Schott)
Burret
Tem como sinônimo
basiônimo Toxophoenix aculeatissima Schott
heterotípico Astrocaryum ayri Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s); alt. (m) 4 à 8. Folha: em número de 10 à 20; número de pinas por lado(s) até 85; pinas inserida(s)
nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma pêndula(s).
Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato obovoide(s)/piriforme(s); epicarpo coberto por
pelo(s) fino(s) e rígido(s); deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira cespitosa, raramente simples, densamente armada, 4–8m de altura × 11–15 de diâmetro. Folhas pinadas, 10–20
contemporâneas; pinas estreito-lanceoladas, até 85 por lado, face abaxial de cor branco-prateada, regularmente distribuídas e
dispostas no mesmo plano. Inflorescências e infrutescências interfoliares, pêndulas, cerca de 60 cm de comprimento; bráctea
peduncular coberta por espinhos e cerdas rígidas; pedúnculo revestido por indumento ferrugíneo-velutinoso, armado com espinhos
de 1–3 cm de comprimento portando numerosas ráquilas, a parte basal pilosa portando uma única flor pistilada. Frutos obovoides
ou piriformes, 5–6 cm de comprimento; epicarpo revestido por pelos finos e rígidos, decíduos, de cor castanha ou marrom;
mesocarpo carnoso; endocarpo ósseo, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O estipe é aproveitado para construção e confecção de arcos e flechas por apresentar madeira resistente e durável. O endosperma
líquido de frutos verdes apresentam propriedades medicinais e o óleo da amêndoa atividade vermífuga.
No Brasil, a espécie ocorre em matas de baixa altitude sob solos não inundáveis, capoeiras e pastagens na região costeira dos
estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Sul (Santa Catarina)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.A. Braga, 1863, RB, Rio de Janeiro
Marcato, A.C. et al., 343, CVRD, 7226,  (CVRD007226), Espírito Santo
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum aculeatum G.Mey.
Tem como sinônimo
heterotípico Astrocaryum dasychaetum Burret
heterotípico Astrocaryum gymnopus Burret
heterotípico Astrocaryum gynacanthum  var.  dasychaetum Burret
heterotípico Astrocaryum gynacanthum  var.  munbaca Trail
heterotípico Astrocaryum minus  var.  terrae-firmae Drude
heterotípico Astrocaryum minus  var.  terrafirme Trail
heterotípico Astrocaryum munbaca Mart.
heterotípico Astrocaryum rodriguesii  var.  minus (Trail) Barb. Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s); alt. (m) até 25. Folha: em número de 5 à 15; número de pinas por lado(s) 100 à 120; pinas inserida(s)
em plano(s) diferente(s); disposição das pinas de forma irregular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s).
Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 2 à 5. Fruto: formato elipsoide/globoso(s); epicarpo liso(s);
deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, ocasionalmente cespitoso, colunar, até 25 m de altura × cerca de 40 cm de diâmetro, entrenós
cobertos por espinhos negros com até 25 cm de comprimento. Folhas pinadas, ascendentes, 5–15 contemporâneas; bainha e
pecíolos com até 2.7 m de comprimento, armados por espinhos longos e achatados, negros com até 10 cm de comprimento; pinas
lineares, 100–120 por lado, irregularmente inseridas em grupos de 2–5 pinas em diferentes planos, as da porção mediana com
cerca de 1 m de comprimento x 4–6 cm de largura. Inflorescências e infrutescências interfoliares, eretas; bráctea peduncular de
1.2–2.2 m de comprimento, densamente armada por espinhos negros ou castanhos com até 8 cm de comprimento; pedúnculo com
até 1 m d comprimento,  numerosas ráquilas, a região basal com 2–5 flores pistiladas. Frutos globosos a elipsoides, 4.5–6.5 ×
3.5–4.5 cm; epicarpo liso, amarelado; mesocarpo carnoso, alaranjado; endocarpo duro e negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O estipe pode ser usado para construção. As fibras das folhas são resistentes sendo aplicadas para confecção de redes. A polpa
dos frutos é bastante apreciada na região amazônica sendo facilmente encontrada no comércio, sendo consumido fresco ou para
o preparo de uma variedade de receitas. Os frutos são utilizados por povos indígenas como isca para peixes e animais selvagens e
para extração de óleo.
No Brasil, a espécie ocorre em matas de terra firme, matas abertas, capoeiras sob solos bem drenados nos estados do Acre,
Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ferreira, E., 286, NY,  (NY00755520), Acre

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum campestre Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris bradei Burret

DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule; alt. (m) acaule. Folha: em número de 5 à 15; número de pinas por lado(s) cerca de 20; pinas inserida(s)
nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma mais ou menos regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de
forma ereta(s). Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 2 à 4. Fruto: formato obovoide(s)/subgloboso(s);
epicarpo liso(s); deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira acaule. Folhas pinadas, 6–15 contemporâneas, pecíolo com base fibrosa; raque foliar com espinhos negros esparsos;
pinas, 20 por lado, mais ou menos regularmente inseridas ou em grupos, as da porção mediana de 30–40 cm de comprimento ×
0.8–1.0 cm de largura. Inflorescências e infrutescências interfoliares, eretas; bráctea peduncular fusiforme, acuminada, até 25 cm
de comprimento, revestida por indumento castanho e espinhos negros com maior densidade na metade distal; pedúnculo de 20–
25 cm de comprimento; raque da inflorescência com cerca de 5 cm de comprimento, 30–20 ráquilas, a parte basal com 2–4 flores
pistiladas, as ráquilas inseridas na porção basal da raque possuem uma bráctea membranácea de 3–4 cm de comprimento. Frutos
subglobosos a obovoides, 3–3.5 cm de comprimento × 2.0–2.5 cm de diâmetro, rostro curto; epicarpo liso, amarelo-esverdeado;
mesocarpo carnoso, amarelo; endocarpo ósseo, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

As folhas são aproveitadas para extração de fibras que normalmente são utilizadas para a confecção de redes. O óleo da amêndoa
é comestível e usado para fabricação de sabão.
No Brasil, a espécie ocorre em área abertas de cerrado, sob solos arenosos nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, sul do Pará
e Tocantins.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.J. Balick, 917, NY,  (NY01137968), Mato Grosso
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

L.R. Noblick, 4664, NY
C.F.P. Martius, s.n., M, Typus

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum chambira Burret
DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s); alt. (m) até 30. Folha: em número de 8 à 16; número de pinas por lado(s) até 175; pinas inserida(s)
em plano(s) diferente(s); disposição das pinas de forma irregular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s).
Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 2 à 5. Fruto: formato obovoide(s); epicarpo liso(s); deiscência
indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, até 30 m de altura × 40 cm de diâmetro, entrenós cobertos por espinhos achatados de cor cinza
em indivíduos jovens e de cor cinza a negra em adultos. Folhas pinadas, 8-16 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 3.8
m de comprimento; pecíolo e raque foliar revestido por espinhos grandes; pinas lineares, até 175 por lado, irregularmente
inseridas e distribuídas em grupos em diferentes planos, as da porção mediana de 1.2–1.8 m de comprimento × 3–6 cm de largura.
Inflorescências e infrutescências interfoliares, eretas; bráctea peduncular de 0.9–1.9 m de comprimento, coberta por muitos
espinhos negros ou castanhos; pedúnculo de 1.2–2.5 m de comprimento; raque da inflorescência de 1–1.7 m de comprimento
portando de 130–320 ráquilas, a parte basal com 2–5 flores pistiladas. Flores masculinas com 4–6 mm de comprimento e
femininas com 12–22 mm, incluindo os estigmas. Frutos obovoides, 5–7 cm de comprimento × 4.5–5 cm de diâmetro, rostro
cônico; epicarpo verde-amarelado a marrom, revestido com pequenas cerdas caducas, liso na maturidade; mesocarpo amarelado a
alaranjado, fibroso, carnoso; endocarpo duro, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Das folhas emergentes, ainda não expandidas, colhidas em indivíduos jovens, são extraídas fibras das pinas utilizadas na
fabricação de artesanatos diversos, biojóias, sacos e redes e, ou usada como fio dental. A polpa dos frutos é consumida para o
tratamento de diversas doenças. O endosperma sólido é comestível e ainda quando líquido utilizado medicinalmente.
No Brasil, a espécie ocorre em matas tropicais úmidas de baixa altitude, sob solos de terras firme e em áreas abertas de capoeiras e
pastagens nos estados do Acre e Amazonas.
 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Perenifólia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1136, NY,  (NY00755525), Acre
A. Henderson, 1674, NY,  (NY00755511), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

A. Henderson, 1685, NY,  (NY00755524), Acre

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum ciliatum F.Kahn & B.Millan
Tem como sinônimo
homotípico Astrocaryum murumuru  var.  ciliatum (F.Kahn & B. Millán) A.J.Hend.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule; alt. (m) acaule. Folha: em número de 5 à 12; número de pinas por lado(s) até 84; pinas inserida(s) nó(s)
mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s). Flor:
número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato elipsoide/obovoide(s); epicarpo cerda(s) densa(s)/
coberto por indumento castanho; deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira  acaule. Folhas pinadas, 7–12 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 1.5 m de comprimento armados por espinhos
negros com até 10 cm de comprimento; raque foliar com até 4.8 m de comprimento,  pouco ou densamente coberta por espinhos
achatados; pinas,  cerca de 84 por lado, regularmente inseridas no mesmo plano, as da porção mediana com 1–2 nervuras
proeminentes de cada lado da nervura central, cerca de 86 cm de comprimento × 3–3.5 cm de largura, pinas distais soldadas.
Inflorescências e infrutescências interfoliares, eretas; bráctea peduncular com cerca de 50 cm de comprimento, rostrada,
densamente revestida por cerdas de cor castanha e espinhos de 1–5 cm de comprimento, os mais longos no ápice; pedúnculo com
até 90 cm de comprimento; raque da inflorescência de 10–17 cm de comprimento, com numerosas ráquilas portando uma única
flor pistilada na base. Frutos elipsoides a obovoides, 4.5–5.5 cm de comprimento × 2.5–3.0 cm de diâmetro, rostro cônico de
0.5–1 cm de comprimento; epicarpo revestido por indumento castanho a avermelhado e cerdas; mesocarpo fibroso, farináceo;
endocarpo ósseo, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

A seiva tem aplicação medicinal para cura de picadas de serpentes e alguns povos consomem o endosperma líquido extraído de
frutos verdes.
No Brasil, a espécie ocorre no sub-bosque de matas de terra firme e matas de várzea no extremo noroeste do estado do Amazonas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum echinatum Barb.Rodr.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s); alt. (m) até 3. Folha: em número de 5 à 12; número de pinas por lado(s) 50 à 60; pinas inserida(s)
em plano(s) diferente(s); disposição das pinas de forma mais ou menos regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s)
de forma ereta(s). Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1 à 3. Fruto: formato elipsoide/obovoide(s);
epicarpo liso(s); deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, cerca de 3 m de altura × 10 cm de diâmetro, entrenós densamente coberto por espinhos negros.
Folhas pinadas, 7–12 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 70 cm de comprimento de coloração esbranquiçada a ferrugíneo-
tomentosos e espinhos negros largos na base com até 10 cm de comprimento; pinas linear-lanceoladas, 50–60 por lado inseridas
em grupos de 3–6 mais ou menos de forma regular em diferentes planos, as da porção mediana com até 80 cm de comprimento
x 3.5 cm de largura. Inflorescências e infrutescências interfoliares, eretas; bráctea peduncular com até 70 cm de comprimento,
arqueada na infrutescência e carenada  na parte distal, revestida por indumento acastanhado e espinhos esparsos; pedúnculo
armado com espinhos negros na porção distal, raque da inflorescência com 15–20 cm de comprimento, numerosas ráquilas
portando 1–3 flores pistiladas na parte basal. Frutos elipsoides a obovoides, 3–4 cm de comprimento × 2–3 cm de diâmetro,
epicarpo liso, alaranjado; mesocarpo fibro-carnoso; endocarpo duro, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Brasil, ainda pouco conhecida, com ocorrência registrada em áreas de Cerrado nos estados de Goiás, Mato
Grosso e Minas Gerais.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 4762, HPL

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum faranae F.Kahn & E.Ferreira
DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s); alt. (m) até 10. Folha: em número de 5 à 12; número de pinas por lado(s) cerca de 105; pinas
inserida(s) nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma
ereta(s). Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato cônica(s) invertida(s)/obovoide(s);
epicarpo coberto por indumento castanho/com espinho(s) escuro; deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira cespitosa, até 10 m de altura × 20 cm de diâmetro. Folhas pinadas, 7–12 contemporâneas; as mortas persistentes na
parte superior dos caules; bainha e pecíolo com até 1.1 m de comprimento com espinhos achatados de cor cinza ou negros com
até 15 cm de comprimento; pinas lineares, 105 por lado, inseridas regularmente mais ou menos no mesmo plano na raque foliar,
as da porção mediana com cerca d 1 m de comprimento × 5.5 cm de largura. Inflorescências e infrutescências eretas; bráctea
peduncular de 54–75 cm de comprimento com espinhos negros, achatados ou revestida por indumento castanho; pedúnculo com
até 80 cm de comprimento, raque de 14–35 cm de comprimento, numerosas ráquilas portando, cada uma, uma única flor pistilada
na base. Frutos obovoides ou cônicos invertido-achatado, rostrados, 4–8 cm de comprimento × 1.2–2.5 cm de diâmetro; epicarpo
revestido por indumento castanho e espinhos negros com até 1.5 cm de comprimento; mesocarpo alaranjado, fibroso-carnoso,
endocarpo ósseo, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Frutos comestíveis e comercializados devido à seu alto teor de óleo utilizado para fabricação de cosméticos.
No Brasil a espécie encontra-se distribuída em áreas de floresta primária sujeitas à inundações temporárias e em áreas alteradas,
como as de pastagem nos estados do Acre e Amazonas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Kahn, 3560, NY, K (P00726111), P (P00726112), G, G00024766,  (G00024766), CEN, Acre, Typus
A. Henderson, 1125, NY,  (NY00755509), Acre

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum farinosum Barb.Rodr.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s); alt. (m) até 4. Folha: em número de 7 à 12; número de pinas por lado(s) até 85; pinas inserida(s)
nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s).
Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato cônica(s) invertida(s)/subgloboso(s); epicarpo
coberto por indumento castanho/com espinho(s) escuro; deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, até 4 m de altura × 12–18 cm de diâmetro, totalmente coberto pelas bainhas das folhas mortas.
Folhas pinadas, 7–12 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 1.9 m de comprimento; pecíolo com espinhos negros de até
8 cm de comprimento dispostos em filas oblíquas e paralelas; raque de até 5.2 m de comprimento; pinas lineares, até 85 por
lado, inseridas regularmente no mesmo plano, as da porção mediana com até 1.3 m de comprimento × 5 cm de largura, pinas
distais soldadas. Inflorescências e infrutescências eretas; bráctea peduncular com até 90 cm de comprimento, densamente
armada no ápice com espinhos negros de até 40 cm de comprimento; pedúnculo com até 1.8 m de comprimento; raque de 6–20
cm de comprimento, numerosas ráquilas, parte basal pilosa portando uma única flor pistilada. Frutos subglobosos ou cônicos
invertidos, lateralmente achatados, de 4.8–7.6 cm de comprimento × 2.5–4.7 cm de diâmetro, rostro cônico; epicarpo revestido
por indumento castanho e espinhos curtos e negros; mesocarpo de cor creme, fibro-farinoso, endocarpo ósseo, negro, endosperma
sólido, homogêneo.

COMENTÁRIO

Os povos locais utilizam as folhas novas para confecção de chapéus, cestaria e para cobertura de casas, a polpa para fazer farinha
e o endosperma líquido, extraído do fruto ainda verde, para beber.
No Brasil a espécie encontra-se distribuída em áreas de mata de terra firme nos estados do Amazonas, Pará e Roraima.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Rabelo, 50, INPA, 190401,  (INPA0190401), Amazonas

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum ferrugineum F.Kahn &
B.Millán
Tem como sinônimo
basiônimo Astrocaryum murumuru  var.  ferrugineum (F.Kahn & B.Millán) A.J.Hend.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s); alt. (m) até 8. Folha: em número de 8 à 16; número de pinas por lado(s) até 115; pinas inserida(s)
nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s)/
pêndula(s). Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato cônica(s) invertida(s)/subgloboso(s);
epicarpo cerda(s) densa(s)/coberto por indumento castanho; deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, até 8 m de altura × 17–25 cm de diâmetro, coberto pelas bainhas das folhas mortas na porção
superior. Folhas pinadas, 10–16 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 1.2 m de comprimento, densamente armados com
espinhos negros longos, com até 25 cm de comprimento; raque com até 5.1 m de comprimento com espinhos mais curtos e
menos densos; pinas lineares, até 115 por lado, inseridas regularmente no mesmo plano, a face abaxial revestida por pelos
ferrugíneos, as da porção mediana com até 1.1 m de comprimento × 6.5 cm de largura. Inflorescências eretas, ocasionalmente
pêndulas; bráctea peduncular com até 1 m de comprimento, moderada a densamente revestida por cerdas amarelas ou castanhas
com 5-11 mm de comprimento e espinhos achatados de coloração negra; pedúnculo com até 1.1 m de comprimento com cerdas
castanhas e densamente armado; raque de 19–54 cm de comprimento, numerosas ráquilas, parte basal glabra portando uma única
flor pistilada. Frutos subglobosos ou cônicos invertidos, de 4.5–6.0 cm de comprimento × 2.7–3.8 cm de diâmetro, rostrados;
epicarpo revestido por indumento castanho cerdas densas, negras; mesocarpo farinhoso, endocarpo ósseo, negro, endosperma
sólido, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do Brasil com ocorrência registrada somente no estado do Pará, sob áreas pantanosas, à margem de rios na
região de Santarém e Óbidos.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

BIBLIOGRAFIA
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Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum giganteum Barb.Rodr.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s); alt. (m) até 4. Folha: em número de 10 à 14; número de pinas por lado(s) 90 à 100; pinas inserida(s)
em plano(s) diferente(s); disposição das pinas de forma irregular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s)/
arqueada(s). Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 2 à 5. Fruto: formato obovoide(s); epicarpo liso(s);
deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, até 4 m de altura × 22 cm de diâmetro, entrenós armados de espinhos achatados, triangulares
e negros. Folhas pinadas, 10–14 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 1.5 m de comprimento, o pecíolo revestido por
indumento ferrugíneo e espinhos achatados e negros; raque com até 5.8 m de comprimento com espinhos mais curtos e menos
densos; pinas lineares lanceoladas, 90–100 por lado, parte distal pêndula, inseridas irregularmente em grupos de 2-4 pinas em
planos diferentes, as da porção mediana com até 60–65 cm de comprimento × 2.5–3.3 cm de largura. Inflorescências eretas,
infrutescências arqueadas; bráctea peduncular densamente revestida por indumento de cor castanho-ferrugínea na parte basal e
espinhos na parte apical; pedúnculo de 1.1–1.3 cm de comprimento; raque de 19–54 cm de comprimento, numerosas ráquilas,
portando de 2–5 flores pistiladas na parte basal. Frutos obovoides, cerca de 4 cm de comprimento × 2.5 cm de diâmetro, rostrado;
epicarpo liso, de cor amarela a castanho alaranjada; mesocarpo carnoso, endocarpo ósseo, negro, endosperma sólido, homogêneo.

COMENTÁRIO

No Brasil a espécie encontra-se distribuída em áreas de mata de terra firme, frequentemente em pastagens no estados do
Amazonas e região ocidental do Pará.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum gynacanthum Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Astrocaryum gynacanthum, .

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s); alt. (m) até 10. Folha: em número de 6 à 13; número de pinas por lado(s) 20 à 40; pinas inserida(s)
nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma pêndula(s).
Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato elipsoide/obovoide(s); epicarpo coberto por
indumento castanho; deiscência deiscente(s) com abertura estrelada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira cespitosa, até 10 m de altura × 5–7 cm de diâmetro, entrenós armados de espinhos achatados, negros, com até 15 cm de
comprimento. Folhas pinadas, 6–13 contemporâneas; bainha de 15–40 cm de comprimento; pecíolo de 20–60 cm de comprimento
com espinhos achatados e negros com até 10 cm de comprimento; raque com até 2.3 m de comprimento com espinhos dispostos
  mais ou menos em grupos; pinas, 21–41 por lado, inseridas regularmente no mesmo plano, as da porção mediana com até 68 cm
de comprimento x 2.5–4.5 cm de largura, lineares e obliquamente acuminadas, com várias nervuras proeminentes paralelamente
à nervura central. Inflorescência e infrutescências pêndulas; bráctea peduncular de 50–80 cm de comprimento; raque com até 25
cm de comprimento, numerosas ráquilas, densamente pilosas na porção apical e, portando apenas uma flor pistilada na parte basal.
Frutos elipsoides a obovoides, 3–4 cm  de comprimento x 1.5–2.0 cm de diâmetro, rostrados; epicarpo amarelo a alaranjado que
se parte na maturidade, mesocarpo alaranjado; endocarpo duro, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Os povos locais utilizam o estipe para confecção de utensílios diversos e o palmito, queimada, para obtenção de sal. Frutos são
comestíveis.
No Brasil a espécie encontra-se distribuída em áreas de mata de terra firme nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e
Roraima.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.A. Krukoff, 6765, NY,  (NY01137972), Amazonas
L.R. Noblick, 5013, NY,  (NY01137985), Pará
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum huaimi Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Astrocaryum huaimi, .

Tem como sinônimo
heterotípico Astrocaryum huaimi  var.  orbignii Drude
heterotípico Astrocaryum leiospatha  var.  sabulosum Barb.Rodr.
heterotípico Astrocaryum leiospatha Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s); alt. (m) até 10. Folha: em número de 6 à 13; número de pinas por lado(s) 33 à 72; pinas inserida(s)
em plano(s) diferente(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s).
Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 2 à 5. Fruto: formato obovoide(s)/subgloboso(s); epicarpo liso(s);
deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira cespitosa, até 10 m de altura × 5–20 cm de diâmetro, entrenós armados de espinhos achatados e negros. Folhas pinadas,
6–12 contemporâneas; bainha, pecíolo e raque revestidos por indumento esbranquiçado, moderada a densamente armados
com espinhos achatados, negros com até 7 cm de comprimento; pecíolo com até 1 m de comprimento; raque de 2.2–3.5 m de
comprimento; pinas lineares, 33–72 por lado, regularmente inseridas em grupos de 2–4 pinas em diferentes planos, as da porção
mediana de 40–77 cm de comprimento × 1.5–3.5 cm de largura. Inflorescências e infrutescências eretas; bráctea peduncular
acuminada, com até 90 cm de comprimento e poucos espinhos negros; pedúnculo com até 60 cm de comprimento, raque de 35–60
cm de comprimento com até 70 ráquilas portando de 2–5 flores pistiladas na porção basal. Frutos obovoides a subglobosos, 3.2–
4.0 cm de comprimento × 2.5–3.0 cm de diâmetro; epicarpo liso, amarelo ou alaranjado; mesocarpo fibroso, carnoso e adocicado,
endocarpo ósseo, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

As folhas são empregadas na fabricação de chapéus.
No Brasil a espécie encontra-se distribuída florestas semideciduais e matas ciliares em baixas altitudes, normalmente associadas à
áreas de várzeas úmidas e brejosas próximas a cursos d’água nos estados de Goiás, Mato Grosso e Rondônia.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

R.C. Martins, 1098, UB, Goiás
G.T. Prance, 59388, NY,  (NY00878195), Mato Grosso

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
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108

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00878195


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum jauari Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Astrocaryum guara Burret

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s); alt. (m) até 20. Folha: em número de 5 à 15; número de pinas por lado(s) cerca de 165; pinas
inserida(s) em plano(s) diferente(s); disposição das pinas de forma irregular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s)
de forma ereta(s). Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 2 à 8. Fruto: formato elipsoide/ovoide(s)/
subgloboso(s); epicarpo liso(s); deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira cespitosa, até 20 m de altura × 30 cm de diâmetro, entrenós armados de espinhos achatados e negros com até 15 cm de
comprimento. Folhas pinadas, 6–15 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 2.3 m de comprimento, moderada a densamente
revestidos por espinhos achatados negros  ou acinzentados; raque com até 3.6 m de comprimento; pinas lineares, 165 por lado,
irregularmente inseridas em grupos de 3–7 pinas em diferentes planos, as da porção mediana com até 1.4 m de comprimento ×
2.0–4.5 cm de largura. Inflorescências e infrutescências eretas;  bráctea peduncular com até 1.1 m de comprimento; pedúnculo
com até 1.1 m de comprimento, raque com cerca de 40 cm de comprimento, numerosas ráquilas portando de 2–8 flores pistiladas
na porção basal. Flores masculinas com cerca de 4 mm de comprimento e femininas com 5–8 mm de comprimento incluindo
estigmas. Frutos globosos, elipsoides ou ovoides, de 2.5–5.0 cm de comprimento × 1.5–3.0 cm de diâmetro; epicarpo liso,
amarelo ou alaranjado; mesocarpo alaranjado, carnoso; endocarpo duro de cor negra; endosperma sólido, homogêneo.

COMENTÁRIO

As folhas são utilizadas como fonte de fibras para confecção de redes de tecidos. O palmito é grande e bastante saboroso.
Os frutos são aproveitados como isca para pescaria. O endocarpo é empregado na confecção de biojóias, tais como colares e
pulseiras.
No Brasil a espécie encontra-se distribuída em áreas alagáveis, à margem de rios, lagoas e igarapés nos estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

Balick, M.J., 1475, NY,  (NY00878199), Maranhão
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum javarense Trail ex Drude
Tem como sinônimo
basiônimo Astrocaryum murumuru  var.  ja (Trail) A.J.Hend.
homotípico Astrocaryum paramaca  var.  ja Trail
heterotípico Astrocaryum horridum Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s); alt. (m) até 4. Folha: em número de 8 à 16; número de pinas por lado(s) cerca de 120; pinas
inserida(s) em plano(s) diferente(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s)
de forma ereta(s). Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato cônica(s) invertida(s)/
obovoide(s); epicarpo coberto por espinho(s) achatado(s)/coberto por indumento castanho; deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira cespitosa, até 4 m de altura × 15–18 cm de diâmetro, coberto totalmente ou somente na parte superior pelas bainhas das
folhas mortas. Folhas pinadas, 8–16 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 3.4 m de comprimento, densamente revestidos
por espinhos negros com até 30 cm de comprimento; raque com até 5.7 m de comprimento; pinas lineares, até 120 por lado,
regularmente inseridas e mais ou menos dispostas no mesmo plano. Inflorescências e infrutescências eretas; bráctea peduncular
com até 0.8 m de comprimento, densamente revestida por cerdas acastanhadas na parte basal e na parte apical por cerdas mais
longas e rígidas e com espinhos de castanhos a negros com até 14 cm; pedúnculo com até 1.3 m de comprimento; raque com
até 40 cm de comprimento; numerosas ráquilas glabras com apenas uma flor pistilada na base. Frutos obovoides ou de forma
cônica invertida, de 3.5–6.7 cm de comprimento × 2.2–3 cm de diâmetro, rostrados; epicarpo revestido por indumento castanho
e espinhos achatados de cor marrom ou negra medindo de 0.5–0.7 cm de comprimento; endocarpo duro, negro; endosperma
homogêneo.

COMENTÁRIO

Povos locais consomem o endosperma líquido dos frutos verdes.
No Brasil, a espécie ocorre em florestas primárias sujeitas à inundações temporárias, em áreas abertas e de pastagens na região do
vale do Rio Jauari no estado do Amazonas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 852, INPA, NY,  (NY01138010), CEN, Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum minus Trail
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Astrocaryum minus, .

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s); alt. (m) até 3. Folha: em número de 8 à 10; número de pinas por lado(s) cerca de 70; pinas
inserida(s) nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma
arqueada(s). Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1 às vezes 2. Fruto: formato não observado; epicarpo
não observado; deiscência não observado.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, até 3 m de altura × 10–15 cm de diâmetro, entrenós armados de espinhos achatados e negros com
até 20 cm de comprimento. Folhas pinadas, 8–10 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 1.5 m de comprimento, revestidos
por espinhos negros com até 8 cm de comprimento; raque com até 4 m de comprimento; pinas linear lanceoladas, obliquamente
acuminadas, 70–72 por lado, regularmente inseridas no mesmo plano, as da porção mediana com até 1.2 m de comprimento e as
da região apical soldadas. Inflorescências e infrutescências arqueadas; bráctea peduncular de 0.7–1 m de comprimento, revestida
por cerdas de cor marrom e poucos espinhos negros de 1–3 cm de comprimento; pedúnculo com até 1.3 m de comprimento;
raque de 30–40 cm de comprimento, numerosas ráquilas com cerdas na parte basal onde fica inserida uma única flor pistilada,
ocasionalmente duas. Frutos ainda não observados/descritos.

COMENTÁRIO

Espécie muito rara sendo conhecida apenas em duas regiões do mundo: Monte Grand Matoury na Guiana e no vale do rio Juhati,
Amazonas, Brasil, próximo à fronteira com o Peru. No Monte Grand Matoury, apenas dois espécimes são conhecidos tendo sido
descobertos no ano de 1995. A espécie é classificada como criticamente ameaçada de extinção pela IUCN.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.W.H. Trail, 213, K, P, Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmpedia (2020) Astrocaryum. Published on the Internet: http://www.palmpedia.net
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org

114

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum murumuru Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Astrocaryum murumuru, .

Tem como sinônimo
heterotípico Astrocaryum murumuru  Mart. var.  murumuru
heterotípico Astrocaryum yauaperyense Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s); alt. (m) até 15. Folha: em número de 12 à 20; número de pinas por lado(s) 80 à 135; pinas
inserida(s) nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma
ereta(s)/pêndula(s). Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato cônica(s) invertida(s);
epicarpo cerda(s)/coberto por indumento castanho; deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira cespitosa, até 15 m de altura × 15–30 cm de diâmetro. Folhas pinadas, 12–20 contemporâneas; bainha e pecíolo
com até 2.8 m de comprimento, revestidos por espinhos achatados e negros com até 30 cm de comprimento; raque com até
6.2 m de comprimento, armada com espinhos negros; pinas lineares, 780–135 por lado, regularmente inseridas no mesmo
plano, as da porção mediana com até 1.3 m de comprimento × 6–7 cm de largura. Inflorescências e infrutescências eretas;
bráctea peduncular com até 1.5 m de comprimento, densamente revestida por cerdas de cor castanha a marrom de 0.5–0.7 cm de
comprimento e espinhos negros com até 2.5 cm de comprimento; pedúnculo com até 1.7 m de comprimento; raque com até 70
cm de comprimento, numerosas ráquilas glabras, portando apenas uma flor pistilada na base. Frutos cônico invertidos, achatados
lateralmente, rostrados, de 6–8.5 cm de comprimento × 3.8–4.4 cm de diâmetro; epicarpo revestido por indumento acastanhado e
cerdas; mesocarpo amarelo e carnoso; endocarpo duro, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Há possibilidade do pecíolo e a raque foliar, por suas propriedades, serem empregados para produção de papel, necessitando
de maiores estudos. As fibras das folhas são usadas localmente para confecção de redes. Os frutos são comestíveis e o óleo da
amêndoa comercializado para produção de cosméticos.
No Brasil a espécie ocorre em florestas pantanosas nos estados no Amapá, Amazonas, Pará e Roraima.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum paramaca Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Astrocaryum paramaca, .

Tem como sinônimo
heterotípico Astrocaryum acanthopodium Barb.Rodr.
heterotípico Astrocaryum paramaca  var.  platyacantha Drude
heterotípico Bactris paraensis Splitg. ex de Vriese

DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule; alt. (m) acaule. Folha: em número de 10 à 14; número de pinas por lado(s) até 100; pinas inserida(s)
nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s).
Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato oblongo(s); epicarpo anel/anéis de cerda(s) preta
nó(s) terço(s) superior(es)/liso(s); deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira acaule. Folhas pinadas, 10–15 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 1.5 m de comprimento, revestidos por
espinhos achatados e negros com até 10 cm de comprimento agrupados em linhas horizontais a oblíquas no lado abaxial; raque
com até 4.5 m de comprimento; pinas lineares, até 100 por lado, regularmente inseridas no mesmo plano, as da porção mediana
com até 1.1 m de comprimento × 2.5–3.5 cm de largura. Inflorescências e infrutescências eretas; bráctea peduncular com até
1.3 m de comprimento, densamente revestida indumento castanho-velutinoso e espinhos na porção apical com até 4 cm de
comprimento; pedúnculo com até 1 m de comprimento; raque com até 70 cm de comprimento, numerosas ráquilas portando
apenas uma flor pistilada na base. Frutos oblongos rostrados, de 6–8.5 cm de comprimento × 3.8–4.4 cm de diâmetro; epicarpo
liso, castanho-alaranjado com anel de cerdas negras no terço superior, quando maduro expõe o mesocarpo; mesocarpo amarelo a
alaranjado; endocarpo ósseo, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Povos locais consomem o endosperma líquido dos frutos verdes.
No Brasil a espécie ocorre em matas de baixa altitude de terra firme nos estados do Amapá e Pará.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 47528, NY,  (NY01138020), Amapá
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum rodriguesii Trail
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Astrocaryum rodriguesii, .

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s); alt. (m) até 20. Folha: em número de 10 à 20; número de pinas por lado(s) cerca de 70; pinas
inserida(s) nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma
pêndula(s). Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato oblongo(s)/obovoide(s); epicarpo
liso(s); deiscência deiscente(s) com abertura estrelada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, até 20 m de altura × 25 cm de diâmetro, entrenós densamente armados com espinhos negros.
Folhas pinadas, 10–17 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 2.5 m de comprimento, revestidos por espinhos achatados
e negros com até 10 cm de comprimento; raque com até 3.5 m de comprimento; pinas linear-lanceoladas, 70–77 por lado,
regularmente inseridas no mesmo plano, as da porção mediana com até 1.1 m  de comprimento × 6–7 cm de largura.
Inflorescências e infrutescências pêndulas; bráctea peduncular com até 1.3 m de comprimento, revestida por indumento castanho-
velutinoso e na parte apical por espinhos esparsos de 1–3 cm de comprimento; pedúnculo com até 1.2 m de comprimento; raque
com até 60 cm de comprimento, numerosas ráquilas portando espinhos negros na parte basal onde fica inserida uma única flor
pistilada. Frutos oblongos a obovoides, cerca de 4 cm de comprimento × 2.0–2.4 cm de diâmetro, rostrados; epicarpo liso,
castanho alaranjado que se parte na maturidade expondo o mesocarpo; mesocarpo amarelo a alaranjado; endocarpo duro, negro;
endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

No Brasil a espécie ocorre em matas de terra firme nos estados do Amapá, Amazonas e Pará.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1506, INPA, 166005,  (INPA0166005), Amazonas
J. Trail, 17, K, Pará

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle
Tem como sinônimo
basiônimo Bactris sciophila Miq.
heterotípico Astrocaryum plicatum Drude

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s); alt. (m) até 12. Folha: em número de 7 à 14; número de pinas por lado(s) até 95; pinas inserida(s)
nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s).
Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato cônica(s) invertida(s)/obovoide(s); epicarpo
coberto por indumento castanho/com espinho(s) escuro; deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, até 12 m de altura × 12–20 cm de diâmetro, com as bainhas das folhas mortas persistentes
na parte superior. Folhas pinadas, 7–14 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 1.5 m de comprimento, revestidos
por espinhos achatados e negros com até 25 cm de comprimento; pecíolo armado por espinhos negros com até 15 cm de
comprimento, dispostos  em filas oblíquas e paralelos; raque com até 5.2 m de comprimento; pinas lineares, até 95 por lado,
regularmente inseridas no mesmo plano, as da porção mediana com até 1.1 m  de comprimento × 4–5 cm de largura, nervuras
secundárias proeminentes e pinas apicais soldadas. Inflorescências e infrutescências eretas; bráctea peduncular com até 75
cm de comprimento, densamente revestida por espinhos negros com até 1.5 cm de comprimento; pedúnculo com até 1 m de
comprimento; raque de 15–25 cm de comprimento, numerosas ráquilas pilosas na parte basal onde fica inserida uma única
flor pistilada. Frutos obovoides ou cônico-invertidos, achatados lateralmente, com até 7 cm de comprimento × 2.5–4.0 cm de
diâmetro, rostrados; epicarpo revestido por indumento castanho e numerosos espinhos negros de 0.5–1.2 cm de comprimento;
mesocarpo fibroso e farinhoso; endocarpo ósseo, negro; endosperma  sólido.

COMENTÁRIO

As folhas são utilizadas para extração de sal vegetal e medicinalmente. Povos locais consomem o endosperma líquido dos frutos
verdes. O endocarpo é utilizado para confecção de artesanatos diversos.
No Brasil a espécie ocorre em matas de terra firme nos estados do Amapá, Amazonas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 47715, NY,  (NY01138030), Amapá
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

A. Henderson, 1158, NY, INPA
A.H. Gentry, 69179, NY,  (NY01138026), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum sociale Barb.Rodr.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo acaule; alt. (m) acaule. Folha: em número de 5 à 8; número de pinas por lado(s) cerca de 70; pinas inserida(s)
nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s).
Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato cônica(s) invertida(s)/obovoide(s); epicarpo
coberto por indumento castanho/com espinho(s) escuro; deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira acaule. Folhas pinadas, 5–8 contemporâneas; a bainha fica próxima do solo e possui espinhos achatados e negros com
até 15 cm de comprimento; pecíolo com até 1.5 m de comprimento, revestidos por espinhos achatados e negros com até 25 cm
de comprimento; pecíolo armado por espinhos negros dispostos em filas mais ou menos regulares, tendo a parte abaxial espinhos
mais longos; raque com até 3.6 m de comprimento com espinhos dispostos em grupos de 2–4 na face abaxial; pinas, até 70 por
lado, regularmente inseridas no mesmo plano, as da porção mediana de 76–88 cm  de comprimento × 2.9–3.7 cm de largura,
nervuras secundárias proeminentes e pinas apicais soldadas. Inflorescências e infrutescências eretas; bráctea peduncular com até
40 cm de comprimento, densamente revestida por espinhos negros com até 1.5 cm de comprimento; pedúnculo com até 40–50
cm de comprimento; raque de 7–9 cm de comprimento, numerosas ráquilas pilosas na parte basal onde fica inserida uma única
flor pistilada. Frutos obovoides ou cônico-invertidos, de 4–6 cm de comprimento × 2.5–3.5 cm de diâmetro, rostrados; epicarpo
revestido por indumento castanho e espinhos negros de 0.1–0.2 cm de comprimento; mesocarpo farinhoso; endocarpo duro, negro;
endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

As folhas podem ser usadas para construção de telhados. Dos frutos verdes poder ser extraído e consumido o endosperma líquido.
No Brasil a espécie ocorre no sub-bosque de matas de terra firme nos estados do Amazonas e Pará.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Kahn, 569, INPA, 173026,  (INPA0173026), Amazonas
A. Henderson, 1158, NY,  (NY01138031), Amazonas

BIBLIOGRAFIA
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Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
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124

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Astrocaryum ulei Burret
DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s); alt. (m) até 8. Folha: em número de 8 à 14; número de pinas por lado(s) 85 à 115; pinas inserida(s)
nó(s) mesmo plano(s); disposição das pinas de forma regular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s) de forma ereta(s).
Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 1. Fruto: formato cônica(s) invertida(s)/obovoide(s)/subgloboso(s);
epicarpo cerda(s)/coberto por indumento castanho/pequeno(s) espinho(s); deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira cespitosa, até 8 m de altura × 20 cm de diâmetro. Folhas pinadas, 8–14 contemporâneas; bainha e pecíolo com até
1.2 m de comprimento, revestidos por espinhos achatados e negros com até 30 cm de comprimento; raque com até 5.1 m de
comprimento com espinhos negros; pinas lineares, 85–115 por lado, regularmente inseridas no mesmo plano, as da porção
mediana com até 1.1 m  de comprimento × 5–6 cm de largura. Inflorescências e infrutescências eretas; bráctea peduncular com
até 1 m de comprimento, densamente aveludada, cerdas de 0.2–0.4 cm de comprimento, caducas e espinhos negros, os da porção
apical 5 cm de comprimento; pedúnculo com até 1.3 m de comprimento; raque com até 40 cm de comprimento, numerosas
ráquilas glabras na parte basal onde fica inserida uma única flor pistilada. Frutos subglobosos, obovoides ou cônico-invertidos,
de 3–6 cm de comprimento × 2.5–3.5 cm de diâmetro, rostrados; epicarpo revestido por indumento castanho, cerdas e espinhos
pequenos; mesocarpo amarelo, carnoso, fibroso e com forte aroma; endocarpo ósseo, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Devido ao alto teor de óleo nos frutos a palmeira é explorada de forma extrativista pelos locais  para produção de óleo.
No Brasil a espécie ocorre em florestas sujeitas à inundações temporárias e também em áreas não alagáveis e de pastagens nos
estados do Acre, Amazonas e Rondônia.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Campos, M.T.V.A., 959, NY,  (NY00756176), Acre
Scariot, A.O., 173, NY,  (NY01138018), Rondônia

BIBLIOGRAFIA
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Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
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Astrocaryum vulgare Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Astrocaryum awarra de Vriese
heterotípico Astrocaryum guianense Splitg. ex Mart.
heterotípico Astrocaryum segregatum Drude
heterotípico Astrocaryum tucumoides Drude

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s); alt. (m) até 20. Folha: em número de 8 à 16; número de pinas por lado(s) cerca de 120; pinas
inserida(s) em plano(s) diferente(s); disposição das pinas de forma irregular(es). Inflorescência: interfoliar inserida(s)
de forma ereta(s). Flor: número de flor(es) pistilada(s) na(s) base da ráquila 2 à 5. Fruto: formato elipsoide/globoso(s);
epicarpo liso(s); deiscência indeiscente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira cespitosa, até 20 m de altura × 20 cm de diâmetro, entrenós cobertos por espinhos negros com até 22 cm de
comprimento. Folhas pinadas, 8–16 contemporâneas; bainha e pecíolo com até 2 m de comprimento, revestidos por espinhos
parcialmente achatados e negros com até 10 cm de comprimento; raque com até 5 m de comprimento com espinhos negros; pinas
lineares, cerca de 120 por lado, irregularmente inseridas  em grupos de 2–6 em diferentes planos, as da porção mediana com até
1.3 m  de comprimento × 3.5–5.0 cm de largura. Inflorescências e infrutescências eretas; bráctea peduncular com até 2 m de
comprimento, densamente coberta por espinhos negros com até 5 cm de comprimento; pedúnculo com até 1.5 m de comprimento;
raque de 30–70 cm de comprimento, 100 ráquilas ou mais, portando 2–5 flores pistiladas na porção basal. Frutos globosos, a
elipsoides, de 3.5–5 cm de comprimento × 2.5–4 cm de diâmetro, rostrados; epicarpo liso, alaranjado a vermelho; mesocarpo
alaranjado, carnoso, fibroso e adocicado endocarpo duro, negro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

A palmeira tem seu estipe empregado em construções rurais, as fibras foliares para confecção de redes, cordas e sacolas, o palmito
é comestível. Os frutos são apreciados e, por isso, sua comercialização é comum na região. A polpa em alto teor de óleo, sendo
utilizada para diversas aplicações, tais como cosméticos, saboaria e medicamentos.
No Brasil a espécie ocorre em áreas abertas sob solos arenosos nos estados do Amapá, Goiás, Maranhão, Pará e Tocantins.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás)
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MATERIAL TESTEMUNHO

C. Ferreira, 277, NY,  (NY00878196), Maranhão
R. Pardini, 67, NY,  (NY01138036), Pará

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Attalea Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Attalea, Attalea barreirensis, Attalea burretiana, Attalea butyracea, Attalea
camposportoana, Attalea cephalotus, Attalea compta, Attalea dubia, Attalea eichleri, Attalea exigua, Attalea funifera, Attalea
guianensis, Attalea humilis, Attalea insignis, Attalea luetzelburgii, Attalea maripa, Attalea oleifera, Attalea phalerata, Attalea
pindobassu, Attalea plowmanii, Attalea princeps, Attalea racemosa, Attalea sagotii, Attalea seabrensis, Attalea speciosa, Attalea
spectabilis, Attalea tessmannii, Attalea ×dahlgreniana, Attalea ×minarum, Attalea ×piassabossu, Attalea ×salvadorensis, Attalea
×teixeirana, Attalea ×voeksii.

COMO CITAR

Soares, K.P. 2020. Attalea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15675.

Tem como sinônimo
heterotípico Bornoa O.F.Cook
heterotípico Englerophoenix Kuntze
heterotípico Heptantra O.F.Cook
heterotípico Lithocarpos O.Targ.Tozz. ex Steud.
heterotípico Markleya Bondar
heterotípico Maximiliana Mart.
heterotípico Orbignya Mart. ex Endl.
heterotípico Parascheelea Dugand
heterotípico Pindarea Barb.Rodr.
heterotípico Sarinia O.F.Cook
heterotípico Scheelea H.Karst.
heterotípico Temenia O.F.Cook
heterotípico Ynesa O.F.Cook

DESCRIÇÃO

Porte baixo ou elevado, 1,5-30 m alt. Estipe solitário, 0-26 x 0,2-0,75 m, superfície lisa ou subterrâneo. Folhas dispostas em
espiral ao redor do estipe, 4-40 contemporâneas, eretas, levemente curvadas ou curvadas; bainha 20-550 cm compr., margens
fibrosas a densamente fibrosas; pecíolo 0-400 cm compr.; raque 100-1.250 cm compr., eretas ou curvada; pinas 40-318 pinas de
cada lado, verdes ou verde-claras, ápice assimétrico, distribuídas regularmente ou irregularmente e inseridas em um ou vários
ângulos ao longo da raque, com ou sem aurículas; as da parte mediana da raque com 35-150 x 2,5-8 cm. Inflorescência andrógina,
apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo lanceolado; brácteas
pedunculares sulcadas, 30-355 cm compr. total;  pedúnculo 10-215 cm compr.; raque 15-250 cm compr., ramificada ao nível de
primeira ordem. Ráquilas estaminadas 19-1.000, 2,5-55 cm compr., arranjadas unilateralmente ao de forma helicoidal/redor da
raque, com abundante ou sem ráfides; flores estaminadas 5-25 mm compr., inseridas solitárias ou aos pares, disposta de forma
helicoidal ou ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas formato irregular, lanceoladas ou lineares, livres ou conadas na base,
as vezes todas as pétalas são fundidas, retas, levemente curvadas ou curvadas, achatadas ou côncavas em secção transversal,
nervuras cospícuas ou inconspícuas, coriáceas ou não coriáceas, granular tomentosa ou não, margens glabras, denticulada,
serrada ou granular tomentosa; estames 5-70, mais longos, mais curtos ou muito mais curtos que as pétalas; anteras retas ou
torcidas e enroladas. Ráquilas pistiladas 14-640, 0,2-40 cm compr. arranjadas unilateralmente ou ao redor da raque; flores
pistiladas 10-40 mm compr.; pétalas cuspidadas ou não, margem irregular ou lobada; anel estaminoidal bem desenvolvido ou
não, cupular com margem inteira ou denticulada ou tomentosa. Frutos ovoides, globosos ou elipsoides, 2,9-14,5 x 1,9-10 cm;
epicarpo marrom, marrom-amarelado, marrom-esverdeado, amarelado, arroxeado, esverdeado, recoberto ou não por indumento;
endocarpo ovoide, globoso ou elipsoide, ósseo, superfície exterior regular ou irregular, estriado longitudinalmente, fibras
pouco ou muito aderentes, base regular arredondada ou irregular, quando seccionado apresenta poucas ou abundantes fibras
dispersas uniformemente ou esparsas ou em agrupamentos circulares pelo endocarpo, ocasionalmente fibras inconspícuas ou
ausentes. Endosperma regular ou raramente irregular, 1-8 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis e não
adpressos pelos lóculos férteis ou adpressos e pouco visíveis pelos lóculos férteis.

Forma de Vida
Palmeira
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Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo de Várzea, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar
ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial), Palmeiral, Restinga, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia, Piauí)
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave dicotômica de Attalea spp., excetuando os híbridos naturais
 
1 Caule subterrâneo ou com caule muito curto, neste caso, menor ou igual a 25 cm diâm.......2
1’ Caule aéreo longo ou curto igual ou superior a 25 cm diâm......13
 
2 Folhas, pinas dispersas regularmente e inseridas em um único ângulo sobre a raque....3
2’ Folhas, pinas dispersas irregularmente e inseridas em vários ângulos sobre a raque....10
 
3 Ráquilas da inflorescência inseridas unilateralmente na raque.....Attalea racemosa
3’ Ráquilas da inflorescência inseridas de forma helicoidal na raque.....4
 
4 Flores estaminadas, pétalas coriáceas; anteras torcidas e enroladas....5
4’ Flores estaminadas, pétalas não coriáceas; anteras retas.....6
 
5 Flores estaminadas, pétalas lineares, conadas na base; estames 6.....Attalea luetzelburgii
5’ Flores estaminadas, pétalas espatuladas, livres; estames 9-16.....Attalea sagotii
 
6 Flores estaminadas inseridas de forma helicoidal na ráquila; pétalas lineares.........7
6’ Flores estaminadas inseridas unilateralmente na ráquila; pétalas lanceoladas.......8
 
7 Folhas, pinas sem aurículas. Flores estaminadas 8-12 mm. Frutos 1 lóculo.....Attalea guianensis
7’ Folhas, pinas com aurículas. Flores estaminadas 10-16 mm. Frutos 2-5 lóculos....Attalea plowmanii
 
8 Flores estaminadas, geralmente com 2 pétalas e 3 sépalas (PA, AP).....Attalea spectabilis
8’ Flores estaminadas, 3 pétals e 3 sépalas (Cerrado e Mata Atlântica).....9
 
9 Folhas glaucas. Flores 7-9 estames (cerrado).......Attalea exígua (sin: A. geraensis)
9’ Folhas verdes. Flores 6 estames (Mata Atlântica)......Attalea humilis
 
10 Folha, bainhas com fibras muito longas, superior a 1,5 m compr., chamada piassaba.......Attalea funifera
10’ Folha, bainhas curtas, igual ou inferior a 0,3 m compr.......11
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11 Ráquilas da inflorescência inseridas unilateralmente na raque. Flores estaminadas, pétalas conadas na base; anteras torcidas e
enroladas......Attalea eichleri
11’ Ráquilas da inflorescência inseridas de forma helicoidal na raque. Flores estaminadas, pétalas livres; anteras retas........12
 
12 Folhas, pinas flexuosas com aurículas, pinas medianas acima 64 cm compr. Inflorescência, flores estaminadas inseridas de
forma helicoidal na ráquila; pétalas lineares.....Attalea insignis
12’ Folhas, pinas retas sem aurículas, pinas medianas até 50 cm compr. Inflorescência, flores estaminadas inseridas
unilateralmente na ráquila; pétalas lanceoladas......Attalea barreirensis
 
13 Folha, pinas dispersas regularmente, ao menos na parte mediana e distal da raque e inseridas sempre em um único ângulo sobre
a raque.....14
13’ Folha, pinas dispersas irregularmente e inseridas em vários ângulos sobre a raque....22
 
14 Flores estaminadas, pétalas formato irregular, coriáceas; anteras torcidas e enroladas.....Attalea speciosa
14’ Flores estaminadas, pétalas lanceoladas ou lineares, não coriáceas; anteras retas......15
 
15 Flores estaminadas, pétalas lineares, carnosas; estames 6, muito mais curtos que as pétalas.....16
15’ Flores estaminadas, pétalas lanceoladas, não carnosas; estames mais de 6, pouco mais curtos que as pétalas......17
 
16 Inflorescência, ráquilas da inflorescência estaminadas 10-53 cm compr.; flores estaminadas inseridas geralmente
espiraladamente na ráquila. Endocarpos seccionado apresenta poucas fibras dispersas........Attalea butyracea
16’ Inflorescência, ráquilas da inflorescência estaminadas 6-15 cm compr.; flores estaminadas inseridas unilateralmente na
ráquila. Endocarpos seccionados apresenta fibras em grupos regulares..........Attalea cephalotus
 
17 Folhas, pecíolo acima de 60 cm; pinas irregularmente dispostas na porção proximal da raque.........18
17’ Folhas, pecíolo até 60 cm; pinas regularmente dispostas ao longo de toda a raque........19
 
18 Base do estipe geralmente entumecido. Folhas, pinas irregularmente dispostas até a porção mediana da raque. Flores
estaminadas 9-18 estames; 3-6 estigmas.....Attalea seabrensis
18’ Base do estipe pouco entumecido. Folhas, pinas irregularmente dispostas apenas na porção proximal da raque. Flores
estaminadas 8-12 estames; 6 estigmas.......Attalea pindobassu
 
19 Folhas, pinas frequentemente com pontos avermelhados na face abaxial, face abaxial da nervura principal densamente
recoberta por tomento ferrugíneo. Flores estaminadas 10-12 estames (centro-norte de MG).......Attalea compta
19’ Folhas, pinas sem pontos avermelhados na face abaxial, nervura principal com indumento esparso ou glabra. Flores
estaminadas 6-9 estames.......20
 
20 Inflorescência, ráquila recoberta por ráfides. Frutos 3-4 cm diâm., sempre 1 lóculo (centro-sul MG e RJ)........Attalea
camposportoana
20’ Inflorescência, ráquilas com poucas ou nenhuma ráfide. Frutos 4-7 cm diâm., 1-3 lóculos........21
 
21 Folhas, pinas 3,5-5,5 cm larg. Frutos 4-5 cm diâm......Attalea oleifera
21’ Folhas, pinas 5-8 cm larg. Frutos 5-6(-7) cm diâm.......Attalea burretiana
 
22 Folhas, bainhas com fibras muito longas, com 1,5-3,6 m, chamada piassava; raque dispostas de forma quase vertical em relação
ao estipe.......Attalea funifera
22’ Folhas, bainha com fibras curtas; raque dispostas de forma vertical ou horizontal em relação ao estipe........23
 
23 Folhas dispostas em cinco linhas verticais ao redor do estipe. Flores estaminadas, estames muito mais longos que as pétalas.
Endocarpo, superfície regular, com poucas fibras; mesocarpo facilmente separado do endocarpo; base do endocarpo com formato
regular arredondado..........Attalea maripa
23’ Folhas com disposição helicoidal mas não em linhas verticais ao redor do estipe. Flores estaminadas com estames mais curtos
que as pétalas. Endocarpo, superfície irregular, fibroso; mesocarpo muito aderido ao endocarpo; base do endocarpo com formato
irregular........24
 
24 Estipe geralmente recoberto pelas bainhas das folhas ou com cicatrizes deixadas pelas bainhas das folhas bem marcadas. Flores
estaminadas, pétalas lineares, carnosas, muito maiores que os estames; estames sempre 6.........25
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24’ Estipe geralmente sem bainhas aderidas ou com cicatrizes suaves deixadas pelas bainhas das folhas já caídas. Flores
estaminadas, pétalas lanceoladas, não carnosas, pouco maiores que os estames; estames 6-12...........26
 
25 Flores estaminadas arranjadas de forma helicoidal ou ausentes na face adaxial da ráquila. Endocarpo, quando seccionado,
apresentam densos e largos feixes de fibras dispostos de forma circular........Attalea princeps
25’ Flores estaminadas dispostas unilateralmente na ráquila. Endocarpo, quando seccionado, apresentam pequenos feixes de fibras
dispostos de forma circular........Attalea phalerata
 
26 Inflorescências, flores estaminadas inseridas de forma helicoidal na ráquila. Frutos 5,5-8,5 × 3-4 cm.........Attalea dubia
26’ Inflorescências, flores estaminadas inseridas unilateralmente na ráquila. Frutos 10-14,5 × 3,9-6,3 cm.........Attalea tessmannii
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea barreirensis Glassman
DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) muito curto(s);
pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/inserida(s) em diferente(s) ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar
levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência:
andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com flor(es)
pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais);
estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição
helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/achatada(s)
em transversal(ais)/glabra(s)/venação inconspícua(s)/maior(es) que os estame(s)/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s);
pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/anel/anéis
estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s). Fruto: epicarpo superfície(s)
regular(es); mesocarpo estreito(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/somente 1 cavidade(s)/com
fibra(s) inconspícua(s) no interior. Semente: número somente 1 por endocarpo.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo, 0,9-1,9 m alt. Estipe solitário, subterrâneo. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 5-8 contemporâneas,
curvadas, principalmente no ápice; bainha ca. 40 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 3-40 cm compr.; raque 115-180 cm
compr., curvada; pinas 65-110 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo da raque e
inseridas em vários ângulos, sem aurículas, sem tomento; as da parte mediana da raque com 25-50 x 2,4-5 cm. Inflorescência
andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado;
brácteas pedunculares sulcadas, 35-50 cm compr. total;  pedúnculo 15-20 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível
de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 41-60, 3,5-10 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 9-13 mm
compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas, acuminadas,
livres, as vezes ligeiramente curvadas no ápice, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens
glabras; estames 6, mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 18-25, 0,5-2 cm compr. arranjadas ao redor da
raque; flores pistiladas 30-35 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem lobada; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com
margem inteira. Frutos ovoides, 4,2-5,6 x 3-3,8 cm; epicarpo marrom-alaranjado; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior
irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado sem fibras ou poucas fibras dispersas
pelo endocarpo. Endosperma regular ou raramente irregular, 1 lóculo, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis são
adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Palmeira de caule geralmente subterrâneo, nativa do Brasil central, especialmente no oeste da Bahia. Semelhante à Attalea
nucifera e A. allenii (nativas da Colômbia e do Panamá). Quanto ao hábito, pode ser confundida também com A. exigua.
Difere-se de A. exigua pelas folhas com pinas dispostas agrupadas e inseridas em diferentes ângulos na raque (pinas regularmente
dispostas na raque e inserida em um único plano), anteras mais longas, 9-11 mm (5-6 mm em A. exigua), frutos com somente 1
semente (duas ou mais em A. exigua), pelo endocarpo com fibras inconspícuas (anel de fibras internas conspícuas em A. exigua)
(GLASSMAN, 1999)
Diferencia de A. nucifera pela distribuição das flores estaminadas na face abaxial das ráquilas (distribuídas de forma helicoidal em
A. nucifera), pinas irregularmente arranjadas na raque (regularmente arranjadas em A. nucifera).
Diferencia de A. allenii através da inflorescência andrógina ramificada (não ramificada em A. allenii), pelas pétalas das flores
estaminadas glabras (pétalas das flores estaminadas com glândulas em A. allenii).
Pode confundir-se também com a A. eichleri devido às características vegetativas semelhantes, porém, diferencia-se facilmente
desta através da inflorescência masculina, as quais possui ráquilas inseridas de forma helicoidal na raque (ráquilas inseridas
unilateralmente na raque em A. eichleri) e pelas flores estaminadas, com anteras retas (flores estaminadas com anteras torcidas e
enroladas em A. eichleri).

Forma de Vida
Palmeira
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

José Geraldo Alves Vieira, 396, CEN (CEN00010755), Bahia
L. R. Noblick & G. Lôbo, 4522, RB, 371418 (RB00630945), Bahia
L.R. Noblick, 4960, NY, 878151,  (NY00878151), Piauí

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Attalea barreirensis Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Attalea barreirensis Glassman

Figura 3: Attalea barreirensis Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea burretiana Bondar
Tem como sinônimo
heterotípico Attalea concentrista Bondar

DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) ausente(s)/muito curto(s); pinas disposição uniforme na(s) raque/
inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição vertical
e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento escuro/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino /
pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais)
na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es)
estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s)
ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s)
aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/não coriácea(s)/achatada(s) em
transversal(ais)/curvada(s) no ápice(s) longitudinal(ais)/reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) denticulada(s)/maior(es) que
os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/
somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis
estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo
superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base
irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) pequena(s) dispersa(s) no interior/
lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 6-30 m alt. Estipe solitário, 3-24 x 0,35-0,4 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe,
12-26 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha 65-100 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 0-6 cm compr.;
raque 550-850 cm compr., curvada; pinas 140-200 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, margem frequentemente com
longas fibras desfiadas, face abaxial sem tomento ou esparsos, distribuídas regularmente ao longo da raque e inseridas em um
único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque com 90-140 x 5-8 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou
apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas,
120-190 cm compr. total;  pedúnculo 40-120 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas
estaminadas 250-300, 22-26 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 18-25 mm compr., inseridas solitárias
ou raramente aos pares, disposta ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas, livres, retas ou levemente curvadas,
achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens denticulada; estames 6-9, mais curtos que as
pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 6-7 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 35-40 mm compr.; pétalas
cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos largamente ovoides 8-11
x 5-7 cm; epicarpo marrom; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes,
base irregular, quando seccionado apresenta poucas fibras dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular ou raramente irregular,
1-3 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie com estipe elevado, folhas com pinas regularmente dispersas ao longo da raque e inseridas em um ângulo, flores
estaminadas com pétalas lanceoladas, margem minuto-denticulada e anteras retas. Semelhante à Attalea oleifera, A. compta, A.
pindobassu, A. camposportoana e A seabrensis.
Attalea camposportoana apresenta frutos ovoides, com 3-4 cm diâm., apenas 1 lóculo (frutos amplamente ovoides ou globosos,
com 5-7 cm diâm., 3-4 lóculos em A. burretiana). Henderson (2020) sinonimizou A. camposportoana em A. compta, embora não
concorde com a opinião desse autor.
Attalea oleifera apresenta ráquilas da inflorescência sem ráfides, frutos 1 (raro 2) lóculos (ráquilas da inflorescência com ráfides,
frutos com 1-3 lóculos em A. burretiana);
A. compta apresenta pinas com pontos avermelhados na face abaxial, com denso tomento ferrugíneo ao longo da nervura
principal na face abaxial (pinas sem pontuações, com indumento ferrugíneo ausente ou raro ao longo da nervura principal em A.
burretiana); 
Attalea pindobassu e A. seabrensis apresentam pinas proximais irregularmente espaçadas, pecíolos geralmente longos (pinas 
sempre regularmente espaçadas, pecíolo ausente ou até 6 cm compr. em A. burretiana).
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 3810, HUEFS
G. Bondar, 24, F, neg. 619754, Bahia, Typus
L.R. Noblick, 4792, RB, 371501, , , , , ,  (RB00630734)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea butyracea (Mutis ex L.f.)
Wess.Boer
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos butyracea Mutis ex L. f.
homotípico Scheelea butyracea (Mutis ex L.f.) H.Karst. ex H.Wendl.
heterotípico Attalea humboldtiana Spruce

DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) ausente(s)/muito curto(s); pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/
disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente
curvada(s) com disposição vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento escuro. Inflorescência: andrógino /
pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais)
na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es)
estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s)
ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s)
helicoidal(ais) na(s) ráquila/pétala(s) livre(s)/3/linear(es)/não coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/reta(s)/glabra(s)/venação
conspícua(s)/margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s)
ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/
margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente
denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es)
fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com
agrupamento de fibra(s) conspícua(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis).
Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 5-30 m alt. Estipe solitário, 2-28 x 0,2-0,75 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe,
12-40 contemporâneas, curvadas; bainha 90-320 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 0-20 cm compr.; raque 550-1.110
cm compr., curvada; pinas 90-280 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas regularmente ou, às vezes,
irregularmente ao longo da raque e inseridas em um único plano, com aurículas na base; as da parte mediana da raque com
95-140 x 2,5-7,6 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas,
interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 105-320 cm compr. total;  pedúnculo 46-200 cm compr.;
raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 50-250, 10-55 cm compr., arranjadas ao
redor da raque; flores estaminadas 7,5-18 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta espiraladamente ou ao
longo da face abaxial na porção proximal da ráquila; pétalas lineares, livres, retas, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas,
não granular tomentosa, margens glabras; estames 6, mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 85-300,
3,5-38 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 28-30 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel
estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides, 4,2-12 x 2,5-6,7 cm; epicarpo alaranjado, marrom-
alaranjado; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular,
quando seccionado apresenta abundantes fibras dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular, 1 ou mais lóculos, os lóculos
abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Essa espécie, preliminarmente determinada como Scheelea butyracea, é polimórfica. As folhas apresentam geralmente a inserção
das pinas na raque de forma regular, embora as vezes sejam distribuídas irregularmente. Os frutos e endocarpos apresentam
grande variação quanto ao tamanho.
Muitos táxons descritos para o antigo gênero Scheelea (S. bassleriana, S. fairchildensis, S. kewensis, S. leandroana, S. liebmannii,
S. lundellii, S. macrocarpa, S. macrolepsis, S. magdalenica, S. maracaibensis, S. osmantha, S. rostrata, S. salazarii, S. tessmannii
e S. wesselsboerii) reconhecidos por Glassman (1999) como boas espécies, foram considerados sinônimos por Henderson (2020)
por compartilharem muitas características. Esse autor também inclui S. blepharopus, S. stenorhyncha, S. urbaniana, S. wallissi
e S. zonensis como sinônimo de A. butyracea. Embora possivelmente A. blepharopus seja boa espécie, de acordo com Moraes e
Pintaud (2016), pelas características das fibras nas margens da bainha que o táxon apresenta.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ferreira, E., 170, UFACPZ,  (NY01194336), NY, Acre
A. Henderson, 864, NY, , , , , , , ,  (NY01137579), Amazonas
Jangoux, J., 85-42, NY,  (NY00709583), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer

Figura 3: Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer
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Attalea camposportoana Burret
DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) muito curto(s)/acima 50 cm compr.; pinas disposição uniforme na(s)
raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição
vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s)
pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila
com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s)
porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila
com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou
solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/não coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/
curvada(s) no ápice(s) longitudinal(ais)/reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) denticulada(s)/maior(es) que os estame(s)/
estame(s) 6 ou mais/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s)
base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais)
margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3 ou mais. Fruto: epicarpo superfície(s)
regular(es); mesocarpo estreito(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com
lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/somente 1 cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não
comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número somente 1 por endocarpo.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 6-25 m alt. Estipe solitário, 4-20 x 0,3-0,50 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe,
10-27 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha ca. 100 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 15-60
cm compr.; raque 500-750 cm compr., curvada; pinas 130-220 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas
regularmente ao longo da raque e inseridas em um único plano, face abaxial coberta por indumento castanho, sem aurículas; as
da parte mediana da raque com 90-120 x 3,5-5 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma
planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 150-220 cm compr. total;
pedúnculo ca. 100 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 140-300,
10-14 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 17-20 mm compr., inseridas solitárias ou aos pares, disposta
ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas, livres, retas ou ligeiramente curvadas no ápice, achatadas, nervuras
conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens denticuladas; estames 8-9, mais curtos que as pétalas; anteras retas.
Ráquilas pistiladas 1-3 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 18-20 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem
irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides, 5-7 x 3-4 cm; epicarpo marrom-
amarelado; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular,
quando seccionado apresenta fibras inconspícuas pelo endocarpo. Endosperma regular 1 lóculo, os lóculos abortivos, quando
presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Esse binômio vem sendo tratado erroneamente como Attalea apoda em muitos trabalhos.
No protólogo (BURRET 1933), A. apoda é descrita como uma palmeira acaule, com segmentos (pinas) regularmente dispostos na
raque, espádice da inflorescência estaminada com 35 cm compr., ráquilas estaminadas 5,5-7 cm compr., etc. Nessa obra, o autor
ainda compara a nova espécie com outras Attalea spp. de estipe subterrâneo ("acaules"): A. exigua, A. geraensis e A. humilis. 
A localidade do Typus de A. apoda, citada no protólogo, informa: Minas Gerais, entre o Rio Paracatú e
Piquiero. O Typus (Glaziou 22266) claramente mostra que A. apoda é uma planta de estipe subterrâneo, o que pode ser
confirmado observando-se as dimensões da folha segmentada e da inflorescência. Dessa forma, todas as características observadas
no materia dol Typus são idênticas àquelas observadas em A. exigua (sin: A. geraensis), motivo pelo qual o binômio A. apoda foi
sinonimizado em A. exigua por Henderson (2020), opinião que eu concordo.
Na revisão sobre esse gênero, Glassman (1999), que foi seguido por Lorenzi et al. (2010), descreveu o binômio A. apoda como
uma palmeira de porte elevado, raque foliar com cerca de 7 m compr., entre outras características morfológicas que a colocariam
como espécie próxima de A. compta, A. burretiana, A. oleifera e A. pindobassu. No entanto, as descrições e ilustrações
encontradas nessas últimas obras citadas claramente indicam que os autores se referiam ao táxon A. camposportoana,
erroneamente colocado como sinônimo de A. apoda. 
Henderson (2020) considerou A. camposportoana como sinônimo de A. compta, opinião essa que não concordo.

141

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea compta apresenta frutos globosos, com 5-5,5 cm diâm., 3-4 lóculos (frutos ovoides, com 3-4 cm diâm., apenas 1 lóculo em
A. camposportoana).
Attalea oleifera apresenta ráquilas da inflorescência sem ráfides (ráquilas da inflorecência com ráfides em A. camposportoana).
Attalea burretiana apresenta pinas da parte medianas da raque foliar com 5-8 cm larg., frutos amplamente ovoide ou quase
globoso, com mais de 5 cm diâm., mais de 2 lóculos/endospermas (pinas da parte mediana da raque foliar com 3,5-5 cm larg.,
frutos ovoides, com até 4 cm diâm., cm 1 lóculo/endosperma em A. camposportoana).
Attalea pindobassu apresenta pinas da parte mediana da raque com 5-8 cm larg., frutos com 5-6,5 cm diâm., com 2-4 lóculos/
endosperma (pinas da parte mediana da raque com 3,5-5 cm larg., frutos com 3-4 cm diâm., com apena 1 lóculo em A.
camposportoana).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Burret, K.E., 17, RB, 35269,  (RB00542738), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Attalea camposportoana Burret
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Figura 2: Attalea camposportoana Burret

Figura 3: Attalea camposportoana Burret

Figura 4: Attalea camposportoana Burret
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Attalea cephalotus Poepp ex. Mart.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo/subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) ausente(s);
pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/
margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por
indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/
raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por
flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s)
pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque.
Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s) helicoidal(ais) na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou
solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/linear(es)/não coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/reta(s)/
venação conspícua(s)/margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s);
pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s)
cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s)
levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s)/estreito(s); endocarpo
superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou
mais cavidade(s)/com agrupamento de fibra(s) circular(es) proeminente(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s)
pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado ou baixo, 5-33 m alt. Estipe solitário, 2-26 x 0,25-0,35 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor
do estipe, 13-26 contemporâneas, curvadas; bainha 66-200 cm compr., margens fibrosas; pecíolo ausente; raque 520-900
cm compr., curvada; pinas 105-218 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas regularmente ou às vezes
irregularmente ao longo da raque e inseridas em um único plano, com aurículas; as da parte mediana da raque com 89-120
x 2,6-5,5 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas,
interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 125-164 cm compr. total;  pedúnculo 54-100 cm compr.;
raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 430, 6,5-14 cm compr., arranjadas ao
redor da raque; flores estaminadas 7,8-14 mm compr., inseridas geralmente solitárias e irregularmente arranjadas, tendendo a
ser ausentes na face adaxial da ráquila; pétalas lineares, livres, retas, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular
tomentosa, margens glabras; estames 6, muito mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 0,5-2 cm compr.
arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 30 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem
desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos elipsoides, 6,3-12 x 3-5,5 cm; epicarpo marrom; endocarpo elipsoide, ósseo,
superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta fibras
agrupadas e regularmente dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular, 1 ou mais lóculos, os lóculos abortivos, quando
presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie polimórfica quanto ao porte e arranjo das pinas, principalmente. Glassman (1999) e Henderson (2020) concordam que
esse táxon pertença ao antigo gênero Scheelea, uma vez que ele apresenta as características comuns desse antigo gênero: pinas das
folhas com aurículas, pétalas das flores estaminadas lineares e estames muito mais curtos que as pétalas.  
Quanto ao hábito, Attalea cephalotus é muito semelhante à A. butyracea, devido o arranjo das pinas na raque ser geralmente
regularmente distribuído e inserido em um único ângulo, embora ocasionalmente alguns indivíduos apresentam pinas
irregularmente distribuídas ao longo da raque. 
Já o endocarpo dos frutos, assemelha-se ao de A. phalerata, por possuir fibras agruparas e regularmente dispersas no interior do
endocarpo, quando visto em corte transversal, bem como, a distribuição das flores estaminadas nas ráquilas, que em ambos táxons
aparecem apenas na face abaxial das ráquilas.
Glassman (1999) descreveu as flores estaminadas como sendo distribuídas em espiral nas ráquilas. Henderson (2020) contesta
essa informação alegando que o único espécime que Glassman observou é estéril. Para Henderson, (2020), todos os espécimes por
ele observados mostram ráquilas com flores estaminadas distribuídas irregularmente arranjadas, com tendência de ser ausentes na
face adaxial das ráquilas. 
No protótipo, Martius (1844), a descrição fala: "in facie rachin communem spectante floribus denudati" 
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Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. J. Henderson, 1659, NY,  (NY00756226), NY, ,  (NY00756174), Acre
Eduard F. Poeppig, 2000, M, Typus
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Attalea compta Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Attalea compta, .

Tem como sinônimo
heterotípico Attalea brasiliensis Glassman

DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) ausente(s)/muito curto(s); pinas disposição uniforme na(s) raque/
inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) com indumento ferrugíneo(s) no ápice(s); raque foliar levemente
curvada(s) com disposição vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino /
pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais)
na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es)
estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s)
ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s)
aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/não coriácea(s)/achatada(s) em
transversal(ais)/curvada(s) no ápice(s) longitudinal(ais)/reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) denticulada(s)/maior(es) que
os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/
somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis
estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo
superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base
irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/
lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 6-15 m alt. Estipe solitário, 3-9 x 0,28-0,40 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe,
14-28 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha 80-130 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 0-20 cm
compr.; raque 400-700 cm compr., curvada; pinas 132-200 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, com abundantes
pontuações avermelhadas na face abaxial, denso indumento ferrugíneo ao longo da nervura principal na face abaxial, distribuídas
regularmente ao longo da raque e inseridas em um único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque com 80-110 x 3,5-4
cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares;
profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 90-170 cm compr. total;  pedúnculo 40-100 cm compr.; raque não
mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 150-200, 15-18 cm compr., arranjadas ao redor da
raque; flores estaminadas 15-18 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao longo da face abaxial da
ráquila; pétalas lanceoladas, livres, retas ou levemente curvadas, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular
tomentosa, margens denticulada; estames 10-12, mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 200-280, 5-7,5 cm
compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas ca 25 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal
bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos largamente ovoides ou globosos, 8-9 x 5-7 cm; epicarpo marrom;
endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando
seccionado apresenta fibras inconspícuas dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular ou raramente irregular, 3-4 lóculos, os
lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie polimórfica, com estipe elevado, folhas com pinas inseridas em um único ângulo, e dispersas de forma regular na raque.
As características das folhas e flores estaminadas com pétalas lanceoladas, margem denticulada e anteras retas tornam essa espécie
é muito próxima de Attalea camposportoana, A. oleifera, A. oleifera, A. burretiana, A. seabrensis e A. pindobassu. 
Attalea camposportoana apresenta frutos ovoides, com 3-4 cm diâm., apenas 1 lóculo (frutos amplamente ovoides ou globosos,
com 5-7 cm diâm., 3-4 lóculos em A. compta). Henderson (2020) sinonimizou A. camposportoana em A. compta, embora não
concorde com a opinião desse autor.
Attalea oleifera apresenta ráquilas da inflorescência sem ráfides, estames 6-9 (ráquilas da inflorecência com ráfides, estames
10-12 em A. compta);
Attalea burretiana apresenta pinas da parte medianas da raque foliar com 5-8 cm larg. (pinas com pontos avermelhados na face
abaxial, as da parte mediana da raque foliar com 3,5-4 cm larg., em A. compta);
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Attalea pindobassu e A. seabrensis apresentam pinas da parte mediana da raque com 5-8 cm larg., as pinas proximais
irregularmente espaçadas (pinas com pontos avermelhados na face abaxial, as da parte mediana da raque com 3,5-4 cm larg., todas
as pinas regularmente espaçadas em A. compta).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4855, BHCB

BIBLIOGRAFIA
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Attalea ×dahlgreniana (Bondar)
Wess.Boer
Tem como sinônimo
basiônimo Markleya dahlgreniana Bondar

DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s)/disposição em 5 linha(s) verticais ao longo(s) do estipe(s); pecíolo(s) acima
50 cm compr.; pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/inserida(s) em diferente(s) ângulo sobre a(s) raque/margem(ns)
glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento escuro.
Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/
ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção
basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente
sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais)
aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/pétala(s) conata(s)
na(s) base/3/forma irregular(es)/lanceolada(s)/achatada(s) em transversal(ais)/curvada(s) longitudinal(ais)/venação conspícua(s)/
margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s)/antera(s) enrolada(s)
e torcida(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/
pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s)
levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s)
irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais
cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente:
número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 6-10 m alt. Estipe solitário, 4-7 x 0,25-0,40 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe,
geralmente em cinco linhas definidas, 12-20 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha 60-100 cm compr.,
margens fibrosas; pecíolo 40-60 cm compr.; raque ca .800 cm compr., curvada; pinas 200-250 pinas de cada lado, verdes, ápice
assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo da raque e inseridas em vários ângulos, sem aurículas; as da parte mediana da
raque com 70-130 x 4-6 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas
separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, ca. 170 cm compr. total;  pedúnculo ca. 100
cm compr.; raque 70-90 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 200-700, 13-17 cm compr.,
arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas ca. 15 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao
longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas, livres, curvadas no ápice, achatadas, nervuras inconspícuas, coriáceas,
não granular tomentosa, margens glabras; estames 6-11, mais curtos que as pétalas; anteras quase retas ou torcidas e enroladas.
Ráquilas pistiladas 11-15 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 20-30 mm compr.; pétalas cuspidadas,
margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides, 6-8 x 3-4 cm; epicarpo
marrom; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular,
quando seccionado apresenta abundantes fibras inconspícuas dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular, 3 lóculos, os
lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Attalea speciosa e A. maripa. Apresenta hábito semelhante à A. maripa, com folhas dispostas em 5 linhas
verticais a partir do estipe. Outras características, como o número de pinas na raque foliar mostram tamanho intermediário entre os
dois progenitores.
As características das flores estaminadas são diferentes das encontradas em ambos os progenitores. As pétalas são lanceoladas ou
falcatas, extremidades acuminadas (nada lembra as pétalas sem forma uniforme, fundidas e conadas de A. speciosa), as anteras
são torcidas (como em A. speciosa) mas não enroladas, e são muito maiores (2 mm). A espécie A. maripa possui pétalas muito
mais curtas em relação ao comprimento dos estames e as anteras não são torcidas e enroladas. 
A brácea peduncular é alongada e assemelha A. speciosa, uma vez que em A. maripa ela é curta e larga.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pinheiro, C.U.B., 89 9, NY,  (NY00878104), Maranhão
Balick, M.J., 1300, FTG
Cláudio Urbano Bittencourt Pinheiro, 9, CEN (CEN00014139), MG (MG084831), NY, , , , , , , , 
(NY02391062), Maranhão

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea dubia (Mart.) Burret
Tem como sinônimo
basiônimo Orbignya dubia Mart.
homotípico Pindarea dubia (Mart.) A.D.Hawkes
homotípico Scheelea dubia (Mart.) Burret
heterotípico Attalea concinna (Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Attalea indaya Drude
heterotípico Pindarea concinna Barb.Rodr.
heterotípico Pindarea fastuosa Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) muito curto(s); pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/inserida(s) em
diferente(s) ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal
na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s)
profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila ausente(s) na(s) face(s) adaxial da raque/ráquila com flor(es)
pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais);
estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição
helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s)
na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/não coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/curvada(s)
longitudinal(ais)/reta(s)/glabra(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) denticulada(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6/
antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da
inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s)
membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo
estreito(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s)
inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) pequena(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s)
pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número somente 1 por endocarpo.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 10-22 m alt. Estipe solitário, 5-18 x 0,3-0,50 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe,
15-35 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha 120-160 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 0-10 cm
compr.; raque 345-1.000 cm compr., curvada; pinas 167-220 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas
irregularmente ao longo da raque e inseridas em diferentes ângulos, com ou sem aurículas; as da parte mediana da raque com
75-100 x 2,8-6 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas,
interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 110-180 cm compr. total;  pedúnculo 38-60 cm compr.;
raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas ca. 200, 10-30 cm compr., arranjadas ao
redor da raque; flores estaminadas 17-22 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao longo da face abaxial
da ráquila; pétalas lanceoladas, livres, acuminadas, ligeiramente curvas no ápice, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas,
não granular tomentosa, margens ligeiramente denticuladas; estames 6-10, mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas
pistiladas 225-475, 4,5-12 cm compr. arranjadas ao redor da raque, 16,5 cm compr.; flores pistiladas 10-20 mm compr.; pétalas
cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides ou elipsoides,
5,5-8,5 x 3-4 cm; epicarpo amarelo-amarronzado; endocarpo ovoide ou elipsoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado
longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta abundantes fibras dispersas pelo endocarpo.
Endosperma regular, 1-2 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie facilmente reconhecida entre as demais. Trata-se da única Attalea spp. de porte elevado da região litorânea do sul e
sudeste do Brasil que apresenta pinas dispostas em grupos espaçados e inseridas em diferente ângulos na raque foliar. Além disso,
é uma das espécies do gênero com menor fruto (6-8 × 3-4 cm) e endocarpo (5-7 × 2-3 cm), com uma ou duas sementes.
Semelhante à Attalea camposportoana e A. burretiana, das quais diferencia facilmente pela disposição irregular das pinas,
inseridas em diferentes ângulos na raque foliar (A. camposportoana e A. burretiana: pinas com disposição uniforme e inseridas em
um único ângulo na raque).
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Leitman, P., 52, RB, Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Attalea dubia (Mart.) Burret
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Attalea dubia (Mart.) Burret

Figura 3: Attalea dubia (Mart.) Burret

Figura 4: Attalea dubia (Mart.) Burret

Figura 5: Attalea dubia (Mart.) Burret
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Attalea dubia (Mart.) Burret
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea eichleri (Drude) A.J.Hend.
Tem como sinônimo
basiônimo Orbignya eichleri Drude
heterotípico Orbignya campestris Barb.Rodr.
heterotípico Orbignya humilis Mart.
heterotípico Orbignya longibracteata Barb.Rodr.
heterotípico Orbignya macrocarpa Barb.Rodr.
heterotípico Orbignya urbaniana Dammer

DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) muito curto(s)/
acima 50 cm compr.; pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/inserida(s) em diferente(s) ângulo sobre a(s) raque/margem(ns)
glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento
esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/ráquila ausente(s)
na(s) face(s) adaxial da raque; estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s)
ráquila/ráquila com disposição unilateral(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s)
aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) conata(s) na(s) base/1 até 8/forma irregular(es)/não coriácea(s)/
curvada(s) longitudinal(ais)/glabra(s)/venação inconspícua(s)/margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou
mais/antera(s) enrolada(s) e torcida(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns)
irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s)
3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e
aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com agrupamento de fibra(s)
conspícua(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou
mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno, 1-1,5 m alt. Estipe solitário, subterrâneo. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 4-8 contemporâneas,
curvadas; bainha ca. 30-40 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 30-65 cm compr.; raque 105-220 cm compr., curvada; pinas
45-130 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo da raque e inseridas em vários ângulos,
sem aurículas; as da parte mediana da raque com 30-55 x 1-2,5 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas
feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas,
30-70 cm compr. total; pedúnculo 4,5-18 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas
estaminadas 19-38, 6,5-9 cm compr., arranjadas unilateralmente na raque, ausentes na face adaxial; flores estaminadas 5-10
mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, ligeiramente adpressas nas ráquilas, disposta ao longo da face abaxial da
ráquila; pétalas formato irregular, conadas na base, as vezes fundidas, curvadas, achatadas, nervuras inconspícuas, coriáceas, não
granular tomentosa, margens glabras; estames 14-21, mais curtos que as pétalas; anteras torcidas e enroladas. Ráquilas pistiladas
14-34, 4,5-12 cm compr. arranjadas unilateralmente ao redor da raque, ausentes na face adaxial; flores pistiladas 20-40 mm
compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular, com margem inteira. Frutos ovoides,
5,5-7,2 x 3,2-4,1 cm; epicarpo marrom; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras
aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta abundantes fibras dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular ou
raramente irregular, 2-6 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie acaule, com pinas das folhas inseridas em diferentes ângulos na raque. Facilmente reconhecida entre as demais espécies
acaules por ser a única que possui inflorescências (estaminadas e pistiladas/andrógina) com ráquilas inseridas unilateralmente na
raque, sendo ausentes na face adaxial.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.C. Plowman, 8977, NY,  (NY01137580), Pará
Balick, M.J., 1313, NY,  (NY00878117), Maranhão
L.R. Noblick, 4674, CEPEC
H.A. Weddell, 2705, P (P00118496), P (P00118497), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Attalea eichleri (Drude) A.J.Hend.

156

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY01137580
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00878117
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F1275316.jpg


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Attalea eichleri (Drude) A.J.Hend.

Figura 3: Attalea eichleri (Drude) A.J.Hend.

Figura 4: Attalea eichleri (Drude) A.J.Hend.

BIBLIOGRAFIA

157

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F1275317.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F1275318.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F1275319.jpg


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea exigua Drude
Tem como sinônimo
heterotípico Attalea apoda Burret
heterotípico Attalea geraensis Barb.Rodr.
heterotípico Attalea guaranitica Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) muito curto(s);
pinas disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar
levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência:
andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com flor(es)
pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais);
estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição
helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s)
face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/achatada(s) em transversal(ais)/curvada(s) no ápice(s) longitudinal(ais)/
reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) denticulada(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) reta(s) ou
raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s)
andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não
tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo estreito(s); endocarpo
superfície(s) homogênea(s) não estriada(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) pequena(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s)
abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo, 1-1,5 m alt. Estipe solitário, subterrâneo. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 5-8 contemporâneas,
curvadas, principalmente no ápice; bainha 15-30 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 3-60 cm compr.; raque 135-230 cm
compr., curvada; pinas 61-102 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas regularmente ao longo da raque e
inseridas em um único ângulo, sem aurículas, nervura principal com denso tomento na face abaxial; as da parte mediana da
raque com 36-75 x 1,5-3,5 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas
separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 41-50 cm compr. total;  pedúnculo 15-30 cm
compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 27-60, 3-7 cm compr., arranjadas
ao redor da raque; flores estaminadas 11-17 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao longo da face
abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas, acuminadas, livres, ligeiramente curvadas no  ápice, achatadas, nervuras conspícuas,
não coriáceas, não granular tomentosa, margens ligeiramente denticulada; estames 7-9, mais curtos que as pétalas; anteras retas.
Ráquilas pistiladas 14-40, 1-6 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas ca. 30 mm compr.; pétalas cuspidadas,
margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides, 4,3-7,8 x 3,3-6 cm;
epicarpo marrom-alaranjado; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes,
base irregular, quando seccionado apresenta abundantes fibras dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular ou raramente
irregular, 2-4 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Palmeira de caule geralmente subterrâneo, nativa do Brasil central. Tem sido determinada em muitos estudos e artigos como
Attalea geraensis (GLASSMAN 1999, LORENZI et al. 2010).
A descrição original de Attalea exigua (DRUDE 1881) traz a informação de que a base das folhas contem segmentos (pinas)
agregados e na porção apical mais regularmente dispostas. O Holótipo, citado no protólogo, consiste de 5 partes da folha e uma
inflorescência. Essa folha claramente apresenta pinas regularmente dispersas por toda a raque e inseridas em um único ângulo;
além disso é possível observar o denso agrupamento de tomento ferrugíneo na face abaxial das ráquilas. Uma das exsicatas
contém inflorescência de A. eichleri, sendo por isso descartada. 
Em sua revisão do gênero, Glassman (1999) descreveu A. exigua como uma planta acaule, com disposição das pinas agrupadas e
inseridas em vários ângulos na raque, apesar de todos os Typus mostrarem pinas inseridas em um ângulo e dispersas regularmente
na raque. Essa descrição foi repetida por Lorenzi et al. (2010), e a planta ilustrada nessa obra como A. exigua é, na verdade,
A. eichleri (inclusive é possível observar na segunda fotografia da página 81 as inflorescências e infrutescências com ráquilas
unilaterais, típicas de A. eichleri).
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O binômio A. geraensis Barb. Rodr. (1898) acabou sendo mantido por muitos anos para essa espécie de Attalea de caule
subterrâneo e folhas com pinas inseridas regularmente na raque. No entanto o nome A. exigua Drude (1881) é prioritário, de
acordo com o Código Internacional de Nomenclatura Botânica.
A. exigua é morfologicamente próxima de A. humilis devido ao porte baixo ("acaule") , folhas com pinas inseridas regularmente
na raque e dispostas em um ângulo. Separa-se desta pelo número de estames 7-9; anel estaminoidal com margem inteira (6
estames; anel estaminoidal com margem lobada em A. humilis). 
O binômio A. apoda também está sendo incluído como sinônimo de A. exigua, conforme Henderson (2020). No entanto, A.
camposportoana, considerada como sinônimo de A. apoda em Glassman (1999) e Lorenzi et al. (2010), e sinônimo de A. compta,
em Henderson (2020), está sendo considerada aqui como uma espécie boa. Mais informações serão apresentadas nos comentários
referente ao binômio A. camposportoana.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.C. Bernacci, s.n., IAC, 44109
H.A. Weddell, 2965, P (P00752042), P (P00118531), P (P00118530), P (P00118529), P (P00118528), Typus
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Attalea funifera Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Sarinia funifera (Mart.) O.F.Cook
heterotípico Attalea acaulis Burret
heterotípico Lithocarpos cocciformis O.Targ.Tozz. ex Steud.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo/subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) densamente fibrosa(s) fibra(s)
até 160 cm compr.; pecíolo(s) acima 50 cm compr.; pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/inserida(s) em diferente(s) ângulo
sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar ereta(s) com disposição vertical na(s) planta(s)/coberta por indumento
esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com
numerosa(s) ráquila/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente
flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com
numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) inserida(s) aos pares ou solitária(s)
na(s) face(s) abaxial da ráquila/achatada(s) em transversal(ais)/glabra(s)/venação conspícua(s)/maior(es) que os estame(s)/
antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila
da inflorescência(s) andrógino/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente
denteado(s). Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s)
robusta(s) e aderente/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior. Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado ou baixo, (4-)5-15 m alt. Estipe solitário, 0-11 x 0,2-0,40 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor
do estipe, 5-15 contemporâneas, eretas, ascendentes; bainha 100-550 cm compr., margens muito fibrosas, com fibras longas e
rígidas (piassava); pecíolo 40-300 cm compr.; raque 300-650 cm compr., curvada; pinas 105-151 pinas de cada lado, verdes,
ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo da raque e inseridas em vários ângulos, sem aurículas; as da parte mediana
da raque com 50-120 x 2,5-5,5 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em
plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 120-220 cm compr. total;  pedúnculo
45-110 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 80-160, 9-22 cm compr.,
arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 15-24 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao
longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas, acuminadas, livres, as vezes ligeiramente curvadas no ápice, achatadas,
nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens glabras; estames 6, mais curtos que as pétalas; anteras
retas. Ráquilas pistiladas 40-10 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 30-35 mm compr.; pétalas cuspidadas,
margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides ou elipsoides, 7,2-15 x 4,2-9
cm; epicarpo verde-amarelado; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes,
base irregular, quando seccionado apresenta abundantes fibras dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular ou raramente
irregular, 1-2 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Palmeira de grande importância econômica para a região de origem, da qual se extrai a fibra de piaçaba. Ocorre desde o sul da
Bahia até Alagoas.
As plantas de ocorrência natural mais ao norte (Recôncavo Bahiano e sul do Sergipe) são de menor porte, de estipe subterrâneo ou
muito curto, pois crescem no solo arenoso e de baixa fertilidade, enquanto que as plantas presentes nas ravinas e solo de melhor
fertilidade alcançam alturas superior a 10 m.
Semelhante à A. dubia, por possuir folhas com pinas inseridas em diferentes ângulos e distribuídas irregularmente na raque, no
entanto, é facilmente separada desta através das fibras muito longas envolvendo as bainhas - piaçaba/piaçava (fibras muito curtas
em A. dubia), além de possuir fruto maior, 10-15 cm compr. (até 8 cm compr. em A. dubia), dentre outras características.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

161

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Palmeiral, Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

Noblick, LR, 4710, ALCB (ALCB009835), ALCB (ALCB009837), ALCB (ALCB047661), Bahia
R.M. Harley, 17369, RB, Bahia
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Attalea guianensis (Glassman) Zona
DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm
compr.; pinas disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar
levemente curvada(s) com disposição quase vertical na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência:
andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição
helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente
flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com
numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s)
ráquila/inserida(s) helicoidal(ais) na(s) ráquila/pétala(s) livre(s)/3/linear(es)/não coriácea(s)/reta(s)/venação conspícua(s)/
margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s)
em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns)
irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s)
3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo estreito(s); endocarpo superfície(s) homogênea(s) não estriada(s)/base
com contorno(s) conspícuo(s) dos lóculo(s) / opérculo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/
lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo, 1,5-2 m alt. Estipe solitário, subterrâneo. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 6-16 contemporâneas,
curvadas, principalmente no ápice; bainha 30-40 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 40-100 cm compr.; raque 330-600 cm
compr., pouco curvada; pinas 67-110 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas regularmente ao longo da raque
e inseridas em um único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque com 58-105 x 2,3-4,5 cm. Inflorescência andrógina,
apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas
pedunculares sulcadas, 68-80 cm compr. total;  pedúnculo 90-110 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de
primeira ordem. Ráquilas estaminadas, 3-9 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 8-12 mm compr.,
inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta de forma helicoidal na ráquila; pétalas lineares, livres, retas, côncavas em
secção cruzada, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens glabras; estames 6, pouco mais curtos que
as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 1,5-2 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 10-12 mm compr.;
pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos elipsoides,
4-6,2 x 2,2-3 cm; epicarpo amarelado a marrom; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior regular, liso, fibras finas e pouco
aderentes, base regularmente arredondada, quando seccionado apresenta fibras inconspícuas. Endosperma regular, 1 ou mais
lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Palmeira acaule, morfologicamente semelhante à Attalea luetzelburgii, quanto ao hábito e endocarpo, e A. maripa, quanto aos
frutos e endocarpos. Ocorre no extremo norte do Brasil e Guianas.
Pinheiro (1999) tratou A. guianensis como Scheelea attaleoides e Glassman (1999) descreveu duas espécies cujos Typus foram
considerados por Henderson (2020) como híbridos dessa espécie com A. maripa: Scheelea camopiensis e S. degranvillei.
Henderson (2020) considerou como híbridos entre A. maripa e, possivelmente, A. guianensis, os dois espécimes citados para o
Suriname (Wessels Boer 1330, 1371), e identificados por Wesses Boer (1965) como A. macropetala.
O nome Attalea attaleoides foi considerado espécie boa por Wesses Boer (1965), Henderson (1995) e Lorenzi et al. (2010); além
disso, esses autores incluíram A. guianensis como sinônimo de A. attaleoides. No entanto, concordo com Glassman (1999) e
Henderson (2020) de que A. attaleoides se trata de um Species dubia pois a descrição do táxon é incompleta, o material Typus foi
destruído, sendo impossível saber qual grupo (antigo gênero na qual Attalea foi segregado) em que o táxon se enquadra.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola
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DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, P17572, NY, , , , , , , ,  (NY01137577), Amazonas
H. E. Moore, 9535, NY, , , , , , , , , , , , , ,  (NY01137578), Amazonas
Avril, J.J. Granville, 7087, CAY, Typus
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Attalea humilis Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Attalea borgesiana Bondar ex Dahlgren
heterotípico Attalea butyrosa Lodd. ex H.Wendl.
heterotípico Attalea compta  var.  acaulis Mart.
heterotípico Cocos butyrosa L. ex Arruda

DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) muito curto(s)/
acima 50 cm compr.; pinas disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s);
raque foliar levemente curvada(s) com disposição quase vertical na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado.
Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/
ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção
basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente
sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais)
aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/não
coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/curvada(s) no ápice(s) longitudinal(ais)/reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns)
denticulada(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em
planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns)
irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s)
3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s)/estreito(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s)
robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s)
pequena(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou
mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo, 1,5-3,5 m alt. Estipe solitário, subterrâneo, ocasionalmente com 0,5 m. Folhas dispostas em espiral ao redor do
estipe, 6-12 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha ca. 50 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 2-120
cm compr.; raque 270-350 cm compr., curvada; pinas 95-130 pinas de cada lado, verde-escuras, ápice assimétrico, distribuídas
regularmente ao longo da raque e inseridas em um único plano, sem aurículas, faca abaxial com denso agrupamento tomentoso;
as da parte mediana da raque com 40-90 x 2,1-4,5 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma
planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 37-60 cm compr. total;
  pedúnculo 15-65 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 70-100,
3-10 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 11-19 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares,
disposta ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas, livres, acuminadas, retas ou levemente curvadas no ápice,
achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens denticuladas; estames 6, pouco mais curtos
que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas ca. 75, 4-5 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 20-40
mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, com margem lobada. Frutos ovoides,
4,8-7,5 x 3,5-5,5 cm; epicarpo marrom; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras
aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta abundantes fibras dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular, 1 ou
mais lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Palmeira de estipe subterrâneo, folhas com pinas regularmente inseridas em um único ângulo na raque, com denso tomento
na face abaxial, comumente encontrada na costa brasileira entre SP e BA. Semelhante a A. exigua (sin: A. geraensis), da qual
diferencia pelas folhas verde-escuras, número de estames, 6, e pelo anel estaminoidal com margem lobada (folhas glaucas,
número de estames 7-9, anel estaminoidal com margem lobada em A. exigua).

Forma de Vida
Palmeira
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Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4505, RB, CEPEC, Bahia
M. A. P. Wied-Neuwied, s.n., M
Guedes, ML, 30715, ALCB (ALCB055556), B (B 10 0347306), B (B 10 0347307), B (B 10 0347308), CEN (CEN00013670),
CEN (CEN00013682), CEPEC, ,  (CEPEC00020215), Bahia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea insignis (Mart.) Drude
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos insignis Mart. ex H. Wendl.
homotípico Maximiliana insignis Mart.
homotípico Scheelea insignis (Mart.) H.Karst.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm
compr.; pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/inserida(s) em diferente(s) ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s);
raque foliar levemente curvada(s) com disposição quase vertical na(s) planta(s)/coberta por indumento escuro. Inflorescência:
andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila ausente(s)
na(s) face(s) adaxial da raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e
somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/
raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente
na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/linear(es)/não coriácea(s)/
reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s);
pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) não
cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s)
levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s)/estreito(s); endocarpo
superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1
ou mais cavidade(s)/com fibra(s) pequena(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s)
fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo, 2-7 m alt. Estipe solitário, subterrâneo. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 5-11 contemporâneas,
curvadas, principalmente no ápice; bainha 48-60 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 164-370 cm compr.; raque 430-750
cm compr., curvada; pinas 110-165 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo da raque
e inseridas em vários ângulos, com aurículas; as da parte mediana da raque com 64-95 x 2,5-5 cm. Inflorescência andrógina,
apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas
pedunculares sulcadas, 100-110 cm compr. total;  pedúnculo 40-50 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de
primeira ordem. Ráquilas estaminadas 46-50, 9,5-27 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 10-16 mm
compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao redor da ráquila; pétalas lineares, livres, retas, achatadas, nervuras
conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens glabras; estames 6, muito mais curtos que as pétalas; anteras retas.
Ráquilas pistiladas 0,5-1,5 cm compr. arranjadas unilateralmente na raque, ao menos na porção proximal; flores pistiladas
25-30 mm compr.; pétalas não cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira.
Frutos ovoides, 5,5-8 x 2,8-4,6 cm; epicarpo creme-amarronzado; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado
longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta abundantes fibras dispersas pelo endocarpo.
Endosperma regular ou raramente com cavidade interna, 1 ou mais lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis
mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie determinada primeiramente como Scheelea insignis. Habita os estados do Amazonas e Acre, bem como, na Colômbia,
Equador e Perú. Apresenta similaridade com A. phalerata, devido as folhas com pinas inseridas em diferentes ângulos na raque e
distribuídas de forma agrupada, folhas com aurículas e características morfológicas das flores estaminadas, embora seja sempre
acaule e possua flores estaminadas dispostas ao redor da ráquila. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola
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DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ferreira, E., 420, NY,  (NY01194320), Acre
Pardini, R., 20, NY, INPA,  (NY01137581), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea luetzelburgii (Burret) Wess.Boer
Tem como sinônimo
basiônimo Orbignya luetzelburgii Burret
homotípico Parascheelea luetzelburgii (Burret) Dugand
heterotípico Parascheelea anchistropetala Dugand

DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm
compr.; pinas disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar
levemente curvada(s) com disposição quase vertical na(s) planta(s)/coberta por indumento escuro. Inflorescência: andrógino /
pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais)
na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es)
estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s)
ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) profundamente aderente na(s) ráquila/inserida(s)
aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) conata(s) na(s) base/3/linear(es)/coriácea(s)/achatada(s) em
transversal(ais)/curvada(s) longitudinal(ais)/glabra(s)/venação inconspícua(s)/margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/
estame(s) 6/antera(s) enrolada(s) e torcida(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila
da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s)
membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo
estreito(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s)
inconspícuo(s)/somente 1 cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s)
lóculo(s) fértil(eis). Semente: número somente 1 por endocarpo.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo, 1,5-2,5 m alt. Estipe solitário, subterrâneo. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 5-7 contemporâneas,
eretas ou levemente curvadas; bainha 50-70 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 50-150 cm compr.; raque 200-450 cm compr.,
levemente curvada; pinas 70-90 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas regularmente ao longo da raque e
inseridas em um único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque com 44-85 x 2,5-4,5 cm. Inflorescência andrógina,
apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas
pedunculares sulcadas, 55-90 cm compr. total;  pedúnculo ca. 40 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de
primeira ordem. Ráquilas estaminadas ca. 100, 3,5-8 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 5,5-8 mm
compr., inseridas aos pares, disposta ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lineares, conadas na base, curvadas no ápice,
achatadas, nervuras inconspícuas, coriáceas, não granular tomentosa, margens glabras; estames 6, mais curtos que as pétalas;
anteras torcidas e enroladas. Ráquilas pistiladas ca. 105, 2-4 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 20-25 mm
compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides,
4,9-5,5 x 2-2,5 cm; epicarpo marrom; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior regular, fibras finas pouco aderentes, base
regularmente arredondada, quando seccionado apresenta fibras inconspícuas. Endosperma regular, 1 lóculo, os lóculos abortivos,
quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Attalea com estipe subterrâneo, folhas com pinas regularmente distribuídas na raque e inseridas num único ângulo e flores
estaminadas com características únicas.
Quanto ao hábito, pode ser confundida com A. racemosa, no entanto é facilmente separada dessa, e de qualquer outra espécie
do gênero, através das flores estaminadas com pétalas lineares, curvadas longitudinalmente, conadas na base, além de estames
torcidos e enrolados.
Attalea eichleri também possui flores estaminadas com estames torcidos e enrolados, no entanto, suas pétalas são de formato
irregular; suas folhas possuem pinas irregularmente dispostas e inseridas em vários ângulos na raque.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
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Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Luetzelburg, 21969, B, M
P. von Lützelburg, 21969, IAN (IAN078328), B (B 10 0244744), Typus
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Attalea maripa (Aubl.) Mart.
Tem como sinônimo
basiônimo Palma maripa Aubl.
homotípico Englerophoenix maripa (Aubl.) Kuntze
homotípico Ethnora maripa (Mart.) O.F.Cook
homotípico Maximiliana maripa (Aubl.) Drude
homotípico Scheelea maripa (Aubl.) H.Wendl.
heterotípico Attalea cryptanthera Wess.Boer
heterotípico Attalea macropetala (Burret) Wess.Boer
heterotípico Attalea regia (Mart.) Wess.Boer
heterotípico Englerophoenix caribaeum (Griseb. & H.Wendl.) Kuntze
heterotípico Englerophoenix longirostrata (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Englerophoenix regia (Mart.) Kuntze
heterotípico Maximiliana caribaea Griseb. & H.Wendl.
heterotípico Maximiliana elegans H.Karst.
heterotípico Maximiliana longirostrata Barb.Rodr.
heterotípico Maximiliana macrogyne Burret
heterotípico Maximiliana macropetala Burret
heterotípico Maximiliana martiana H.Karst.
heterotípico Maximiliana regia Mart.
heterotípico Maximiliana stenocarpa Burret
heterotípico Maximiliana tetrasticha Drude
heterotípico Scheelea tetrasticha (Drude) Burret
heterotípico Temenia regia (Mart.) O.F.Cook

DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s)/disposição em 5 linha(s) verticais ao longo(s) do estipe(s); pecíolo(s) acima
50 cm compr.; pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/disposição agrupada(s) na(s) porção proximal(ais) e uniforme na(s)
porção distal(ais) da raque/inserida(s) em diferente(s) ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente
curvada(s) com disposição vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino /
pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais)
na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es)
estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s)
ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s)
helicoidal(ais) na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/linear(es)/
não coriácea(s)/côncava(s) em transversal(ais)/glabra(s)/venação conspícua(s)/muito menor que os estame(s)/estame(s) 6/
antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da
inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s)
membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo
estreito(s); endocarpo superfície(s) homogênea(s) não estriada(s)/base com contorno(s) conspícuo(s) dos lóculo(s) / opérculo(s)/
com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s)
fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 5-25 m alt. Estipe solitário, 1-20 x 0,2-0,50 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, em
cinco linhas verticais, 8-25 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha 80-190 cm compr., margens fibrosas;
pecíolo 120-400 cm compr.; raque 430-1.000 cm compr., curvada; pinas 90-180 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico,
distribuídas irregularmente ao longo da raque e inseridas em diferentes ângulos na raque, sem aurículas; as da parte mediana da
raque com 90-160 x 3-6,6 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas
separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 90-250 cm compr. total;  pedúnculo 70-110
cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 245-1.000, 9-37 cm compr.,
arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 6-13 mm compr., inseridas solitárias ou aos pares, disposta de forma helicoidal
na ráquila; pétalas linear, livres, não curvadas, côncavas em secção cruzadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular
tomentosa, margens glabras; estames 6, muito mais longos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 13-15 cm compr.
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arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 25-35 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem
desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos elipsoides, 3,9-6 x 1,8-3,5 cm; epicarpo marrom; endocarpo elipsoide, ósseo,
superfície exterior regular, suave longitudinalmente, sem fibras aderentes ou fibras muito finas, base regular, quando seccionado
apresenta fibras inconspícuas dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular, 1 ou mais lóculos, os lóculos abortivos, quando
presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie facilmente reconhecida através da distribuição das folhas no caule de forma helicoidal em cinco linhas verticais bem
visíveis.
As flores estaminadas possuem estames excertos (muito maiores que as pétalas) e endocarpo dos frutos com superfície suave,
sem marcas longitudinais das fibras, isso porque é uma das poucas Attalea spp. cujo mesocarpo facilmente pode ser separado do
endocarpo. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campinarana, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ferreira, 89, NY,  (NY01194330), UFACPZ,  (NY01194327), Acre
L.R. Noblick, 4973, NY, IPA,  (NY00878130), Maranhão
J.G. Kuhlmann, 1918, RB, 35047, , ,  (RB00631692), Pará
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Attalea ×minarum (Balick, A.B.Anderson
& Med.-Costa) Zona
DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) muito curto(s); pinas disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em
única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal
na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s)
profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es)
pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais);
estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição
helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) profundamente aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s)
face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/curvada(s) longitudinal(ais)/reta(s)/
venação conspícua(s)/margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) enrolada(s) e torcida(s);
pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s)
cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s)
levemente denteado(s)/estigma(s) 3 ou mais. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s)/estreito(s);
endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/
com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) pequena(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s)
lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 6-10 m alt. Estipe solitário, 2-6 x 0,25-0,30 m. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, ca. 15
contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha 70-74 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 5-10 cm compr.; raque
540-550 cm compr., curvada; pinas 180-190 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas regularmente ao longo
da raque e inseridas em um único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque com 98-110 x 4-7 cm. Inflorescência
andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado;
brácteas pedunculares sulcadas, 128-140 cm compr. total;  pedúnculo ca. 70 cm compr.; raque não mensurada, ramificada
ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas ca. 300, 14-30 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas
9-18 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas,
livres, pouco curvadas, achatadas, nervuras inconspícuas, coriáceas, não granular tomentosa, margens glabras; estames 11-20,
mais curtos que as pétalas; anteras retas ou um pouco torcidas e enroladas. Ráquilas pistiladas 9-12 cm compr. arranjadas ao
redor da raque; flores pistiladas ca. 30 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido,
cupular com margem inteira. Frutos ovoides, 9-10 x 4,3-6,7 cm; epicarpo marrom; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior
irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular. Endosperma regular, 3-4 lóculos, os lóculos abortivos,
quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Attalea compta e A. speciosa, conhecido apenas pela localidade tipo, próximo de Santa Fé (MG), onde
ambas as espécies ocorrem juntas. 
Balick, Anderson e Medeiros-Costa (1987) compararam o táxon híbrido com os dois progenitores através de uma tabela.
Dentre as características mais marcantes pode citar aquelas relacionadas as flores estaminadas: pétalas 2-3 livres, anteras lineares
à pouco enroladas (pétalas 1-8 conadas na base, anteras torcidas e enroladas em A. speciosa; pétalas 3, livres, anteras sempre retas
em A. compta).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola
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DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Michael Jeffrey Balick, 1694, CEN (CEN00034939), Minas Gerais
Balick et al., 1694, CEN, Minas Gerais, Typus

BIBLIOGRAFIA

BALICK, M.J. ANDERSON, A.B.; MEDEIROS-COSTA, JTB. Attalea compta x Orbignya oleifera (Palmae). Brittonia 39:
26-36, 1987.
LORENZI, H.; NOBLICK, L.; KAHN, F.; FERREIRA, E. Flora Brasileira: Arecaceae. Editora Plantarum, Nova Odessa, 2010,
368.
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Attalea oleifera Barb.Rodr.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) ausente(s)/muito curto(s); pinas disposição uniforme na(s) raque/
inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição vertical
e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento escuro/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino /
pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais)
na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es)
estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s)
ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s)
aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/não coriácea(s)/achatada(s) em
transversal(ais)/curvada(s) no ápice(s) longitudinal(ais)/reta(s)/glabra(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) denticulada(s)/
maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s)
masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/
anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto:
epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo estreito(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base
irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/somente 1 cavidade(s)/com fibra(s) pequena(s) dispersa(s) no interior/
lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número somente 1 por endocarpo.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 6-20 m alt. Estipe solitário, 2-16 x 0,3-0,5 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 10-23
contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha ca. 100 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 0-5 cm compr.; raque
500-900 cm compr., curvada; pinas 137-200 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas regularmente ao longo
da raque e inseridas em um único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque com 65-120 x 3-5,5 cm. Inflorescência
andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado;
brácteas pedunculares sulcadas, 70-200 cm compr. total;  pedúnculo 40-100 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao
nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 140-300, 10-20 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas
13-20 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas,
livres, retas ou levemente curvadas no ápice, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens
denticuladas; estames 6-8, mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 9-22 cm compr. arranjadas ao redor da
raque; flores pistiladas 25-35 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular
com margem inteira. Frutos ovoides, 6-8 x 4-5 cm; epicarpo marrom-amarelado; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior
irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta fibras esparsas pelo endocarpo.
Endosperma regular ou raramente irregular, 1 ou raramente 2 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas
não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie de caule elevado, folhas com pinas inseridas em um único ângulo e regularmente dispersas pela raque, com flores
estaminadas com pétalas lanceoladas e anteras retas, muito semelhante às espécies A. camposportoana, A. burretiana e A.
compta. 
Diferencia de A. compta pelo número de estames (6-8 estames), ráquilas estaminadas sem ráfides, fruto ovoide, 4-5 cm diâm.,
com 1 (raro 2) lóculos, (7-10 estames, ráquilas coberta por ráfides, fruto globoso, 5-5,5 cm diâm., com 3-4 lóculos, em A.
compta);
Diferencia de A. burretiana pelas pinas das folhas, com 3,5-5,5 cm larg., frutos 4-5 cm diâm., (pinas das folhas com 5-8 cm, frutos
com 5-6 cm diâm. em A. burretiana);
Diferencia de A. camposportoana através das ráquilas da inflorescência sem ráfides (ráquilas da inflorescências recobertas por
ráfides em A. camposportoana).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
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Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4855, IPA,  (NY00568088), NY, Minas Gerais
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Attalea phalerata Mart. ex Spreng.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Attalea phalerata, .

Tem como sinônimo
homotípico Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret
heterotípico Attalea amylacea (Barb.Rodr.) Zona
heterotípico Attalea anisitsiana (Barb.Rodr.) Zona
heterotípico Attalea excelsa Mart.
heterotípico Attalea hoehnei Burret
heterotípico Attalea huebneri (Burret) Zona
heterotípico Attalea lauromuelleriana (Barb.Rodr.) Zona
heterotípico Attalea parviflora Barb.Rodr.
heterotípico Attalea phalerata  var.  concinna L.R.Moreno & O.I.Moreno
heterotípico Maximiliana princeps Mart.
heterotípico Scheelea amylacea Barb.Rodr.
heterotípico Scheelea anisitsiana Barb.Rodr.
heterotípico Scheelea corumbaensis (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Scheelea huebneri Burret
heterotípico Scheelea lauromuelleriana Barb.Rodr.
heterotípico Scheelea martiana Burret
heterotípico Scheelea microspadix Burret
heterotípico Scheelea parviflora (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Scheelea princeps  var.  corumbaensis Barb.Rodr.
heterotípico Scheelea quadrisperma Barb.Rodr.
heterotípico Scheelea quadrisulcata Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo/subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) ausente(s)/
muito curto(s)/acima 50 cm compr.; pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/inserida(s) em diferente(s) ângulo sobre a(s)
raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por
indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque
com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque; estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente
sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais)
aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/linear(es)/não
coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/carnosa(s)/reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) lisa(s); pistilada(s) ausente(s)
em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns)
irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s)
3 ou mais. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s)
robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com agrupamento
de fibra(s) circular(es) proeminente(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente:
número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo  a mediano, 4-12 m alt. Estipe solitário, 1-9 x 0,2-0,5 m, ocasionalmente subterrâneo, com remanescentes das
bainhas das folhas ou cicatrizes bem marcadas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 11-27 contemporâneas, curvadas,
principalmente no ápice; bainha 50-80 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 0-90 cm compr.; raque 340-620 cm compr.,
curvada; pinas 104-210 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo da raque e inseridas
em vários ângulos, com aurículas, sem tomento; as da parte mediana da raque com 65-112 x 2,2-5 cm. Inflorescência andrógina,
apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas
pedunculares sulcadas, 95-135 cm compr. total;  pedúnculo 15-120 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de
primeira ordem. Ráquilas estaminadas 110-348, 6-15 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 6-9,5 mm
compr., inseridas solitárias, disposta geralmente ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lineares, carnosas, não curvadas,
livres, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens glabras; estames 6, muito mais curtos
que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 50-75, 2-7,7 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas ca. 20
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mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos
elipsoides, 4,8-8 x 2,4-4,8 cm; epicarpo alaranjado, avermelhado, amarelado; endocarpo elipsoide, ósseo, superfície exterior
irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado aparecem feixes de fibras distribuídos na
agrupamento regular próximo à periferia. Endosperma regular ou raramente irregular, 2-5 lóculos, os lóculos abortivos, quando
presentes são visíveis e não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie polimórfica quanto ao estipe e pecíolo. Ambos podem ser ausentes ou bem desenvolvidos. 
Henderson (2020) incluiu os táxons Scheelea amylacea, S. anisitsiana, S. gomphococca, A. hoehnei, S. hubneri, S.
lauromuelleriana, S. microspadix, S, parviflora, S. princeps, S. princeps var. corumbaensis, A. pacensis, S. quadrisperma, S.
quadrisulcata, S. tetrasticha, e S. weverbaueri como sinônimos de A. phalerata. A maioria dos táxons foram reconhecidos como
"boa espécie" por Glassman (1999), embora sejam separados através de variações na inserção das pinas na raque foliar, inserção
das flores estaminadas nas ráquilas, tamanho dos frutos, largura das pinas, entre outras diferenças que em material herborizado
possam causar dificuldade de análise.
Aqui está sendo reconhecida A. princeps como boa espécie, uma vez que essa apresenta porte mais robusto, flores estaminadas
geralmente dispostas de forma helicoidal nas ráquilas, frutos mais largos com abundantes feixes de fibras dispostos de forma
circular no endocarpo. Essa última característica é muito mais conspícuas em relação à A. phalerata.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Pará, Rondônia, Tocantins)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Eduardo Lleras Perez, 2279, CEN (CEN00037589), Mato Grosso
Caliari, C.P., 78, ESA (ESA115573), ESA (ESA111139), Mato Grosso
M.G. Caxambu, 1550, HCF (HCF000010168), HCF (HCF000010169), HCF (HCF000010167), Mato Grosso do Sul
L.R. Noblick, 5018, NY,  (NY01137607), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Attalea phalerata Mart. ex Spreng.

Figura 2: Attalea phalerata Mart. ex Spreng.

Figura 3: Attalea phalerata Mart. ex Spreng.
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Figura 4: Attalea phalerata Mart. ex Spreng.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea ×piassabossu Bondar
DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s)/densamente fibrosa(s) fibra(s) até 160 cm compr.; pecíolo(s) acima 50 cm compr.;
pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/inserida(s) em diferente(s) ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar
levemente curvada(s) com disposição quase vertical na(s) planta(s)/levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal
na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s)
profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila ausente(s) na(s) face(s) adaxial da raque/ráquila disposição
helicoidal(ais) na(s) raque; estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/
ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s)
aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/espatulada(s)/não coriácea(s)/achatada(s) em
transversal(ais)/reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) denticulada(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6/antera(s) reta(s)
ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s)
andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não
tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s)/estreito(s);
endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/
com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s)
fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 6-10 m alt. Estipe solitário, 3-7 x 0,35-0,4 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, ca.
20 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha margens densamente fibrosas, fibras longas ca. 1 m compr.;
pecíolo 0,6-1,5 cm compr.; raque 500-650 cm compr., curvada; pinas 130-150 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico,
distribuídas irregularmente ao longo da raque e inseridas em mais de um ângulo, sem aurículas; as da parte mediana da raque
com 70-130 x 4-7 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas,
interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 100-180 cm compr. total;  pedúnculo ca. 60 cm compr.;
raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 155-195, 16-29 cm compr., arranjadas ao
redor da raque; flores estaminadas 20-30 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao longo da face abaxial
da ráquila; pétalas lanceoladas, livres, retas ou levemente curvadas, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular
tomentosa, margens denticulada; estames 6-7, mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 12-15 cm compr.
arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 35-50 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem
desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos largamente ovoides 9-10 x 5-6 cm; epicarpo marrom; endocarpo ovoide,
ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta
poucas fibras inconspícuas dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular, 1-3 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são
visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Attalea funifera e A. burretiana. Apresenta características intermediárias, dentre elas, as margens das bainhas
são bastante fibrosas, com fibras longas, porém não tão longas como em A. funifera.
Outras características como tamanho do hábito, número de estames, tamanho das anteras, características da inserção das pinas na
raque foliar podem ser bastante variáveis.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Noblick, LR, 4573, ALCB (ALCB009838), NY, , , , , , , , ,  (NY00568119), Bahia
Bondar, G., 6, F, 619762 (619762), Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

LORENZI, H.; NOBLICK, L.; KAHN, F.; FERREIRA, E. Flora Brasileira: Arecaceae. Editora Plantarum, Nova Odessa, 2010,
368.
BONDAR, G. New palms of Bahia. Field. Mus. Natur. Hist. Bot. 22: 457-463, 1942.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea pindobassu Bondar
DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm compr.; pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/
disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) com indumento ferrugíneo(s) no
ápice(s)/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição quase vertical na(s) planta(s)/coberta por
indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque
com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque; estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente
sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais)
aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/não
coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/curvada(s) no ápice(s) longitudinal(ais)/reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns)
denticulada(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s)
em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns)
irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s)
3 ou mais. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s)
robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s)
inconspícua(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 10-20 m alt. Estipe solitário, 4-16 x 0,3-0,50 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe,
8-22 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha 110-160 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 100-200
cm compr.; raque 420-690 cm compr., curvada; pinas 150-180 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas
regularmente ao longo de quase todo comprimento da raque, sendo irregularmente apenas na porção muito proximal, e inseridas
em um único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque com 75-135 x 5-8 cm. Inflorescência andrógina, apenas
masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas
pedunculares sulcadas, 105-190 cm compr. total;  pedúnculo 48-100 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível
de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 260-400, 9-20 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 11-19
mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas, livres,
retas ou levemente curvadas, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens denticuladas;
estames 8-12, mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 8-14 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores
pistiladas 40-45 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem
inteira. Frutos ovoides, 7-10 x 5-6,5 cm; epicarpo marrom, muito espesso, 4-6 mm; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior
irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta fibras inconspícuas no interior.
Endosperma regular, 3-4 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie de estipe elevado, folhas com longos pecíolos 1,2-2 m compr., pinas inseridas sempre em um ângulo sobre a raque e
dispostas regularmente, ao menos da porção mediana e distal, sendo a porção proximal agrupada. Epicarpo dos frutos muito
espesso 4-6 mm. Quase todas as características são idênticas às encontradas no binômio Attalea seabrensis, sendo os caracteres
diferenciais qualitativos, cujos valores sobrepõem:
Attalea pindobassu possui pinas regularmente dispostas na raque em quase toda extensão; 8-12 estames; 6 estigmas vs. A.
seabrensis pinas irregularmente inseridas na porção proximal da raque e regularmente na porção mediana e distal; 9-18 estames;
3-6 estigmas. Frequentemente A. seabrensis tem a base do estipe conspicuamente alargada.
Na última revisão do gênero, Henderson (2020) sinonimizou A. seabrensis em A. pindobassu.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 3828, CEPEC, , , ,  (CEPEC00055202), CEPEC, ,  (CEPEC00055201), CEPEC, , , , 
(CEPEC00044643), CEPEC,  (CEPEC00044560), CEN (CEN00013686), CEPEC, NY, Bahia
Fernandez, IVN, 3, ALCB (ALCB007910), Bahia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea plowmanii (Glassman) Zona
DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm
compr.; pinas disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) com indumento
ferrugíneo(s) no ápice(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição quase vertical na(s) planta(s)/coberta por indumento
escuro/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente
sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s)
por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s)
bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s)
raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s) helicoidal(ais) na(s) ráquila/pétala(s) livre(s)/3/
linear(es)/não coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/venação conspícua(s)/margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/
estame(s) 6/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base
das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) não cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais)
margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s)
regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com
lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) pequena(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s)
abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo, 3-6 m alt. Estipe solitário, 0-1 m alt., geralmente subterrâneo, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor
do estipe, 5-16 contemporâneas, pouco curvadas; bainha 35-75 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 70-185 cm compr.; raque
298-600 cm compr., pouco curvada; pinas 80-140 pinas de cada lado, verdes, margem as vezes ferrugíneas, ápice assimétrico,
distribuídas regularmente ao longo da raque e inseridas em um único plano, com aurículas, face abaxial tomentosa; as da
parte mediana da raque com 74-130 x 2,7-5,5 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma
planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 100-123 cm compr.
total;  pedúnculo 35-40 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas
20-25, 10-17 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 10-16 mm compr., inseridas solitárias ou aos pares,
disposta de forma helicoidal na ráquila; pétalas lineares, livres, retas, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular
tomentosa, margens glabras; estames 6, muito mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 20, 0,7-3 cm compr.
arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas ca. 20 mm compr.; pétalas não cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal
bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides, 7,2-10 x 3,7-5,4 cm; epicarpo marrom; endocarpo ovoide, ósseo,
superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta abundantes
fibras escuras dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular, 2-5 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis
mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie de caule geralmente subterrâneo, polimórfica, pertence ao antigo gênero Scheelea, cujas pétalas são lineares e os estames
muito mais curtos que as pétalas. 
Semelhante à A. insignis, diferenciando dessa pelas pinas uniformemente arranjadas e dispostas em um único ângulo na raque
(Pinas inseridas em diferentes ângulos e irregularmente arranjadas na raque em A. insignis). 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Plowman, T., 6778, BH, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea princeps Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Scheelea princeps (Mart.) H.Karst.
heterotípico Attalea leandroana (Barb.Rodr.) Zona
heterotípico Scheelea leandroana Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm compr.; pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/
inserida(s) em diferente(s) ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição
vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s)
pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila
com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s)
porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com
disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s) helicoidal(ais) na(s)
ráquila/pétala(s) livre(s)/3/linear(es)/não coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/carnosa(s)/venação conspícua(s)/margem(ns)
lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s)
masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/
anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto:
epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/
base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com agrupamento de fibra(s) circular(es)
proeminente(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte mediano a elevado, 4-15 m alt. Estipe solitário, 2-12 x 0,3-0,5 m, com bainhas remanescentes ou cicatrizes bem marcadas.
Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 11-25 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha 60-80 cm
compr., margens fibrosas; pecíolo 30-90 cm compr.; raque 370-600 cm compr., curvada; pinas 155-200 pinas de cada lado,
verdes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo da raque e inseridas em vários ângulos, com aurículas, sem
tomento; as da parte mediana da raque com 70-110 x 3-5 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na
mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 90-140 cm compr.
total;  pedúnculo 40-120 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas
110-300, 7-14 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 7-10 mm compr., inseridas solitárias, dispostas de
forma helicoidal na ráquila; pétalas lineares, carnosas, não curvadas, livres, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não
granular tomentosa, margens glabras; estames 6, muito mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas ca. 70,
3-7 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas ca. 30 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel
estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos elipsoides, 6-8 x 3-5 cm; epicarpo alaranjado, avermelhado,
marrom-amarelado; endocarpo elipsoide ou ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras
aderentes, base irregular, quando seccionado aparecem densos e largos feixes de fibras dispostos de forma circular. Endosperma
regular ou raramente irregular, 3-5 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis e não adpressos pelos lóculos
férteis.

COMENTÁRIO

Espécie de caule moderado a elevado; folhas com pinas irregularmente distribuídas ao longo da raque e inseridas em diferentes
ângulos; flores estaminadas com pétalas lineares, carnosas, muito maiores que os estames.
Muito semelhante à Attalea phalerata, da qual diferencia principalmente pelo arranjo sempre helicoidal das flores estaminadas
na ráquila e endocarpo dos frutos, quando seccionados, contém densos e largos feixes de fibras dispostos de forma circular no
interior do endocarpo (em Attalea phalerata as flores estaminadas são dispostas ao longo da face abaxial da ráquila ou raramente
dispersas de forma helicoidal e endocarpo dos frutos, quando seccionados, contém pequenos feixes de fibras dispostos de forma
circular no endocarpo).
Henderson (2020) sinonimizou A. princeps em A. phalerata.

Forma de Vida
Palmeira
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Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Attalea princeps Mart.

Figura 2: Attalea princeps Mart.
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Figura 3: Attalea princeps Mart.

Figura 4: Attalea princeps Mart.

Figura 5: Attalea princeps Mart.
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Attalea racemosa Spruce
Tem como sinônimo
homotípico Orbignya racemosa (Spruce) Drude
heterotípico Attalea ferruginea Burret

DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm
compr.; pinas disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) com indumento
ferrugíneo(s) no ápice(s); raque foliar ereta(s) com disposição vertical na(s) planta(s)/densamente coberta por indumento
ferrugíneo(s). Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com
numerosa(s) ráquila/ráquila ausente(s) na(s) face(s) adaxial da raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es)
estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s)
pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição unilateral(ais) na(s) raque.
Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/
pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/não coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/curvada(s) no ápice(s) longitudinal(ais)/
reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) tomentosa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) reta(s) ou
raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s)
andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não
tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo
superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1
ou mais cavidade(s)/com fibra(s) pequena(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s)
fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo, 1,5-3,5 m alt. Estipe solitário, subterrâneo. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 6-8 contemporâneas,
pouco curvadas, principalmente no ápice; bainha 40-75 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 82-240 cm compr.; raque 210-530
cm compr., pouco curvada, recoberta por indumento ferrugíneo quando jovem; pinas 68-130 pinas de cada lado, verdes, ápice
assimétrico, margens ferrugíneas, distribuídas regularmente ao longo da raque e inseridas em um único plano, sem aurículas;
as da parte mediana da raque com 50-100 x 2,5-4,5 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na
mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 65-140 cm compr.
total; pedúnculo 74-160 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 6-15
cm compr., arranjadas unilateralmente na raque; flores estaminadas 12-21 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos
pares, disposta ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas, livres, retas ou levemente curvadas, achatadas, nervuras
conspícuas, não coriáceas, margem granular tomentosa; estames 21-40, mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas
pistiladas 20, 1,5-4 cm compr. arranjadas unilateralmente na raque; flores pistiladas 28-32 mm compr.; pétalas cuspidadas,
margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides, 4,2-8 x 3-5,2 cm; epicarpo
marrom; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular,
quando seccionado apresenta abundantes fibras dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular, 1 ou mais lóculos, os lóculos
abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie considerada como Attalea ferruginea por Glassman (1999) e Lorenzi et al. (2010), embora o nome prioritário segundo
o Código Internacional de Nomenclatura Botânica seja A. racemosa, por ser o mais antigo. Glassman (1999) considerou A.
racemosa uma espécie dúbia pertencente ao antigo gênero Orbignya (Um dos antigos gêneros em que Attalea foi segregado),
baseado na interpretação de Drude (1881). No entanto, o Typus indica claramente uma Attalea sensu stricto.
Attalea racemosa é facilmente reconhecida por apresentar flores estaminadas com margem das pétalas granular tomentosa,
característica encontrada em A. alleni, porém, essa última possui pinas inseridas em diferentes ângulo na raque, ráquilas
distribuídas ao redor da raque, dentre outras características, além de não ser nativa do Brasil.
As características das ráquilas inseridas unilateralmente na raque da inflorescência também aparece em A. septuagenata e A.
eichleri. A. septuagenata é uma palmeira de estipe elevado, flores estaminadas com margens não granular tomentosa. A. eichleri
possui pétalas da flor estaminada com forma irregular, conadas na base e anteras torcidas e enroladas, dentre outras diferenças.
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Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Maguire, B., 60281, MG (MG156914), NY, ,  (NY01137610), Amazonas
R. Spruce, 54, K,  (K000462954), K,  (K000462953), Typus
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Attalea sagotii (Trail ex Thurn) Wess.Boer
Tem como sinônimo
basiônimo Orbignya sagotii Trail ex Thurn

DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm
compr.; pinas disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar
ereta(s) com disposição vertical na(s) planta(s)/levemente curvada(s) com disposição quase vertical na(s) planta(s)/coberta por
indumento escuro/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s)
profundamente sulcada(s)/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque; estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente
sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) profundamente
aderente na(s) ráquila/superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s) helicoidal(ais) na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou
solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/espatulada(s)/achatada(s) em transversal(ais)/curvada(s) no ápice(s)
longitudinal(ais)/venação inconspícua(s)/margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) enrolada(s)
e torcida(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/
pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s)
levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo estreito(s); endocarpo superfície(s)
irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/somente 1 cavidade(s)/
com fibra(s) pequena(s) dispersa(s) no interior/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s)
pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número somente 1 por endocarpo.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno, 3-6 m alt. Estipe solitário, subterrâneo ("acaule") não mensurado. Folhas dispostas em espiral ao redor do
estipe, 6-16 contemporâneas, pouco curvadas, dispostas quase verticalmente sobre o solo; bainha 37-50 cm compr., margens
fibrosas; pecíolo 70-250 cm compr.; raque 270-700 cm compr., pouco curvada, recoberta por indumento esbranquiçado à
ferrugíneo; pinas 67-130 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas regularmente ao longo da raque e inseridas
em um único plano, com ou sem aurículas; as da parte mediana da raque com 50-145 x 2-6 cm. Inflorescência andrógina,
apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas
pedunculares sulcadas, 90-110 cm compr. total; pedúnculo 22-70 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de
primeira ordem. Ráquilas estaminadas 73-103, 4-12 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 5-10 mm
compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, ligeiramente afundadas e dispostas de forma helicoidal na ráquila, embora
embora frequentemente ausentes na face adaxial próximo da porção proximal da ráquila; pétalas espatulada, livres, curvadas
no ápice, achatadas, nervuras inconspícuas, coriáceas, não granular tomentosa, margens glabras; estames 9-16, pouco mais
curtos que as pétalas; anteras torcidas e enroladas. Ráquilas pistiladas 3,5-8 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores
pistiladas ca 15 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem
inteira. Frutos ovoides, 2,9-5,5 x 2,2-3,3 cm; epicarpo marrom-amarelado; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular,
estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta poucas ou nenhuma fibra dispersas pelo
endocarpo. Endosperma regular, 1 lóculo (3 em Thurn., 27), geralmente com cavidade interna.

COMENTÁRIO

Para a região Amazônica, há uma grande quantidade de táxons (especialmente os chamados "acaules") que apresentam
semelhanças com Attalea sagotii.
Martius (1844) descreveu no seu "Palmetum Orbignyanum" a espécie A. microcarpa, cuja ocorrência indicava o estado do Pará,
sem citar um Typus. A descrição da espécie foi acrescida de uma ilustração em Martius (1849), História Naturalis Palmarum
v. 3, que apresentou apenas uma infrutescência, com frutos aparentemente imaturos em diferente estágios de desenvolvimento,
além do fruto em vista lateral e seccionado. (t. 168). No entanto, a descrição e a ilustração não contém informações a respeito das
características das folhas e das flores estaminadas, sendo impossível determinar o grupo (ou seja, qual dos antigos gêneros em que
Attalea foi segregado) na qual esse táxon pertence. Henderson (1995), Henderson et al. (1995) e Lorenzi et al. (2010) aceitaram
A. microcarpa como boa espécie, colocando A. sagotii como sinônimo. Já Glassman (1999) e Henderson (2020) trataram A.
microcarpa como Doubtful Name, classificação que será seguida aqui.
Attalea sagotii é um espécie polimorfica, especialmente quando observadas as características das folhas (tamanho dos pecíolos,
aurículas e pinas distais), no entanto, os espécimes conservados em herbários compartilham características qualitativas em comum
(HENDERSON 2020). Os táxons determinados como Orbignya polysticha e O. sabulosa compartilham as mesmas características.
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Glassman (1999) reconheceu como espécies os binômios O. sagotii e O. polysticha, citando como diferença principal o arranjo
das flores estaminadas nas ráquilas, sendo que em O. sagotii as flores estariam inseridas somente na face abaxial da ráquila e
em O. polysticha elas estariam dispostas de forma helicoidal na ráquila. Esta distinção não é clara; a observação dos espécimes
conservados em herbário mostra que todos eles apresentam flores estaminadas inseridas de forma helicoidal, porém, há uma
tendência das flores estaminadas serem ausentes na face adaxial da ráquila, especialmente na sua porção proximal (HENDERSON
2020).
As características do estipe subterrâneo e das anteras torcidas e enroladas nas flores estaminadas de A. sagotti, tornam esse táxon
próximo de A. eichleri, porém ambos são facilmente separados através da inserção das pinas da raque foliar (pinas regularmente
arranjadas e dispostas num único ângulo na raque em A. sagotii; pinas irregularmente arranjadas e dispostas em vários ângulos
sobre a raque em A. eichleri); e através da inserção das ráquilas na raque das inflorescências estaminadas e pistiladas (ráquilas
inseridas de forma helicoidal em A. sagotii; ráquilas inseridas unilateralmente em A. eichleri).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. J. Henderson, 833, NY,  (NY01137602), NY, ,  (NY01137603), NY, , , , , , , , ,  (NY01137605),
Amazonas
Sagot, P., 831, K, Typus
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Attalea ×salvadorensis Glassman
DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm compr.; pinas disposição uniforme na(s) raque/inserida(s)
em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição quase vertical
na(s) planta(s)/levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado.
Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/
ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção
basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente
sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais)
aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/espatulada(s)/
não coriácea(s)/reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) denticulada(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/
antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da
inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s)
membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo
espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s)
inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s)
lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 6-30 m alt. Estipe solitário, 3-25 x 0,35-0,4 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe,
ca.20 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha margens fibrosas; pecíolo 0,5-0,95 cm compr.; raque
600-750 cm compr., curvada; pinas verdes, ápice assimétrico, distribuídas regularmente ao longo da raque e inseridas em um
único plano; as da parte mediana da raque com 106-118 x 3,5-4,2 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas
feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas,
ca. 72 cm compr. total;  pedúnculo ca. 50 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas
estaminadas 10-11 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 13-15 mm compr., inseridas aos pares, disposta
ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas 3-4, lanceoladas, livres, retas ou levemente curvadas, achatadas, nervuras conspícuas,
não coriáceas, não granular tomentosa, margens denticulada; estames 6-9, mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas
pistiladas não observada. Frutos ovoides ca. 9 x 5 cm; epicarpo marrom; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular,
estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta poucas fibras dispersas pelo endocarpo.
Endosperma regular, 1 lóculo, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Attalea burretiana e A. humilis, com pinas regularmente arranjada ao longo da raque e inseridas num único
ângulo. Diferencia da maioria das espécies, incluindo dos progenitores, pela quantidade de pétalas nas flores estaminadas, 3-4
pétalas. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Glassman, S.F., 13016, K,  (K000574518)
Glassmann, S.F., 13016, F, Typus

BIBLIOGRAFIA

GLASSMAN, S. A taxonomic treatment of the palm Subtribe Attaleinae (Tribe Cocoeae). Illinois Biological Monographs 59,
1999.
HENDERSON, A. A revision of Attalea (Arecaceae, Arecoideae, Cocoseae, Ataleinae). Phytotaxa 444. 2020.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea seabrensis Glassman
DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm compr.; pinas disposição agrupada(s) na(s) porção
proximal(ais) e uniforme na(s) porção distal(ais) da raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s);
raque foliar levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado.
Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/
ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção
basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente
sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais)
aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/não
coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/reta(s)/venação inconspícua(s)/margem(ns) denticulada(s)/maior(es) que os estame(s)/
estame(s) 6 ou mais/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s)
base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais)
margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3 ou mais. Fruto: epicarpo superfície(s)
regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com
lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) pequena(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s)
abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 6-20 m alt. Estipe solitário, 4-26 x 0,25-0,4 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe,
10-25 contemporâneas, curvadas; bainha 100 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 0,6-200 cm compr.; raque 400-650 cm
compr., curvada; pinas 150-200 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente na porção proximal e
regularmente na porção mediana e distal da raque e inseridas em um único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque
com 80-110 x 4-6 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas,
interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 100-200 cm compr. total;  pedúnculo 48-90 cm compr.;
raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 215-290, 15-20 cm compr., arranjadas ao
redor da raque; flores estaminadas 13-20 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao longo da face abaxial
da ráquila; pétalas lanceoladas, livres, retas, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens
denticuladas; estames 9-18, mais curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 250-300, 1-3 cm compr. arranjadas ao
redor da raque; flores pistiladas 40-50 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido,
cupular com margem inteira. Frutos ovoides ou globosos, 6,5-9 x 5,5-7 cm; epicarpo marrom-avermelhado; endocarpo ovoide,
ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta
fibras conspícuas e irregularmente dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular ou raramente irregular, 3-4(-6), os lóculos
abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Espécie muito semelhante à Attalea pindobassu, com estipe elevado, folhas com longos pecíolos 0,6-2 m compr., pinas inseridas
sempre em um ângulo sobre a raque e dispostas regularmente, ao menos da porção mediana e distal, sendo a porção proximal
agrupada. Epicarpo dos frutos muito espesso 4-6 mm. A. seabrensis foi sinonimizada em A. pindobassu por Henderson (2020). 
De fato as diferenças entre os dois táxons são geralmente caracteres quantitativos, cujos valores sobrepõem:
Attalea pindobassu apresenta pinas regularmente dispostas na raque em quase toda extensão; 8-12 estames; 6 estigmas vs. A.
seabrensis pinas irregularmente inseridas na porção proximal da raque e regularmente na porção mediana e distal; 9-18 estames;
3-6 estigmas. Frequentemente A. seabrensis tem a base do estipe conspicuamente alargada.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4518, NY, CEPEC, SP, HUEFS
Noblick, LR, 5699, ALCB (ALCB047659), CEN (CEN00013672), Bahia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea speciosa Mart. ex Spreng.
Tem como sinônimo
homotípico Orbignya speciosa (Mart.) Barb.Rodr.
heterotípico Attalea brejinhoensis (Glassman) Zona
heterotípico Attalea glassmanii Zona
heterotípico Attalea lydiae (Drude) Barb.Rodr.
heterotípico Attalea vitrivir Zona
heterotípico Heptantra phalerata (Mart.) O.F.Cook
heterotípico Orbignya barbosiana Burret
heterotípico Orbignya brejinhoensis Glassman
heterotípico Orbignya cuci Kunth ex H.Wendl.
heterotípico Orbignya huebneri Burret
heterotípico Orbignya lydiae Drude
heterotípico Orbignya macropetala Burret
heterotípico Orbignya martiana Barb.Rodr.
heterotípico Orbignya oleifera Burret
heterotípico Orbignya phalerata Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) ausente(s)/muito curto(s); pinas disposição uniforme na(s) raque/
inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com disposição vertical
e horizontal na(s) planta(s)/coberta por indumento escuro. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s)
profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es)
pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais);
estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição
helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) profundamente aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s)
face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) conata(s) na(s) base/1 até 8/forma irregular(es)/curvada(s) no ápice(s) longitudinal(ais)/
glabra(s)/venação inconspícua(s)/margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) enrolada(s) e
torcida(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/
pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s)
levemente denteado(s)/estigma(s) 3 ou mais. Fruto: epicarpo superfície(s) irregular(es); mesocarpo espesso(s)/estreito(s);
endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/
com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) pequena(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) comprimido(s) pelo(s) lóculo(s)
fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 6-30 m alt. Estipe solitário, 4-26 x 0,3-0,70 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe,
10-28 contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha 120-290 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 0-160
cm compr.; raque 500-1.250 cm compr., curvada; pinas 150-280 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas
regularmente ao longo da raque e inseridas em um único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque com 80-140 x 2,5-6,5
cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares;
profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 150-220 cm compr. total;  pedúnculo 48-180 cm compr.; raque não
mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 215-360, 10-30 cm compr., arranjadas ao redor da
raque; flores estaminadas 7-13 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao longo da face abaxial da
ráquila; pétalas formato irregular, conadas na base, as vezes fundidas, curvadas, achatadas, nervuras inconspícuas, coriáceas,
não granular tomentosa, margens glabras; estames 21-36, mais curtos que as pétalas; anteras torcidas e enroladas. Ráquilas
pistiladas 225-475, 4,5-12 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas 30-40 mm compr.; pétalas cuspidadas,
margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides, 7,5-13 x 4,2-10 cm;
epicarpo marrom; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base
irregular, quando seccionado apresenta abundantes fibras escuras dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular ou raramente
irregular, 1 ou mais lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Palmeira arborescente com pinas regularmente arranjadas e inseridas em um ângulo sobre a raque que apresenta flores
estaminadas com 1-8 pétalas de distintos formatos: resultado da fusão de 2 ou mais pétalas, pontas grosseiramente denteada, ou as
vezes lanceolada com pontas agudas. Pecíolo ausente ou geralmente não ultrapassando 50 cm; mesocarpo, 3-6 mm de espessura,
ou 2-12 mm (Anderson e Balick 1988), além de fibras escuras dispersas no interior endocarpo
As características anteriormente citadas tornam Attalea speciosa uma espécie muito próxima de dois táxons: Attalea brejinhoensis
e Attalea vitrivir (ambas reconhecidas como espécie boa por Glassman, 1999, porém, sinonimizadas em A. speciosa por
Henderson 2020).
Na presente monografia, aceita-se a sinonimização de Attalea vitrivir e A. brejinhoensis conforme Henderson, Galeano & Bernal
(1995), Henderson (2020), uma vez que os poucos caracteres diferenciais entre os táxons são apenas quantitativos cujos valores se
sobrepõem.
Diferencia de A. brejinhoensis principalmente pela espessura do mesocarpo dos frutos ((2-)3-6(-12) mm em A. speciosa vs
1-2 mm em A. brejinhoensis), pelo comprimento médio do pecíolo (ausente ou até 150 cm em A. speciosa vs 80-100 cm em
A. brejinhoensis) e pela quantidade de estames nas flores estaminadas (20-30 em A. speciosa vs. 24-36 em A. brejinhoensis),
número de estigmas (3-6 em A. speciosa vs. 6-8 em A. brejinhoensis). A. brejinhoensis ocorre no oeste da Bahia, leste do Rio São
Francisco.
Diferencia de A. vitrivir principalmente pelo número de estames (20-30 em A. speciosa vs 25-57 em A. vitrivir), tamanho dos
frutos (10-12,5 x 5-10 cm em A. speciosa vs. 10-14 x 7,5-8 cm em A. vitrivir - segundo Glassman, 1999). A. vitrivir ocorre em
Minas Gerais, sudoeste da Bahia, oeste do Rio São Francisco.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Balick, M.J., 1354, NY,  (NY00878145), Ceará
L.R. Noblick, 4950, EAC
Balick, M.J., 1301, NY,  (NY01137615), Pará
Michael Jeffrey Balick, 1304, CEN (CEN00007424), CEN (CEN00007422), Pará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Attalea speciosa Mart. ex Spreng.

Figura 2: Attalea speciosa Mart. ex Spreng.

Figura 3: Attalea speciosa Mart. ex Spreng.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Attalea speciosa Mart. ex Spreng.

Figura 5: Attalea speciosa Mart. ex Spreng.

Figura 6: Attalea speciosa Mart. ex Spreng.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea spectabilis Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Attalea spectabilis, .

Tem como sinônimo
homotípico Orbignya spectabilis (Mart.) Burret
heterotípico Attalea macoupi Sagot ex Drude
heterotípico Attalea monosperma Barb.Rodr.
heterotípico Attalea pixuna Barb.Rodr.
heterotípico Attalea spectabilis  var.  monosperma (Barb.Rodr.) Drude
heterotípico Attalea spectabilis  var.  polyandra Drude
heterotípico Attalea spectabilis  var.  typica Drude
heterotípico Orbignya pixuna (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm
compr.; pinas disposição uniforme na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar
levemente curvada(s) com disposição quase vertical na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência:
andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição
helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e
somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/
raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente
na(s) ráquila/pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/não coriácea(s)/achatada(s) em transversal(ais)/reta(s)/venação conspícua(s)/
margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais; pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente
na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais)
margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s)
regular(es); mesocarpo estreito(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com
lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não
comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo, até 1,5 m alt. Estipe solitário, subterrâneo ou até 1 m compr. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 4-7
contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha 30-50 cm compr., margens fibrosas; pecíolo até 180 cm compr.;
raque 380-460 cm compr., curvada; pinas 70-86 pinas de cada lado, verde-claras, ápice assimétrico, distribuídas regularmente ao
longo da raque e inseridas em um único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque com 45-85 x 2,5-4 cm. Inflorescência
andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado;
brácteas pedunculares sulcadas, 50-65 cm compr. total;  pedúnculo ca. 40 cm compr.; raque 28-34 cm compr., ramificada
ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 3-5 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 7-15 mm
compr., inseridas aos pares, disposta ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas, livres, retas, achatadas, nervuras
conspícuas, não coriáceas, não granular tomentosa, margens glabras; estames 6-12, mais curtos que as pétalas; anteras retas.
Ráquilas pistiladas ca. 60, ca. 4 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas ca.15 mm compr.; pétalas cuspidadas,
margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides, 5-6 x 3,5-4,4 cm; epicarpo
marrom-esverdeado; endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base
irregular, quando seccionado apresenta fibras inconspícuas dispersas pelo endocarpo. Endosperma regular, 1-2 lóculos, os
lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Palmeira amazônica que ocorre em formações abertas, tipo cerrado, no estado do Pará e Amapá. Essa espécie apresenta
característica de dominar áreas convertidas em pastagem. Uma das menores espécies de Attalea spp., Facilmente reconhecida
pelas folhas amareladas, com pinas inseridas em um único ângulo e e dispostas uniformemente sobre a raque. Suas flores
estaminadas frequentemente possuem 2 pétalas e 3 sépalas (LORENZI et al. 2010).
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

Almeida, S., 1201, NY,  (NY01137624), MG, Pará
Pardini, R., 70, NY,  (NY01137623), Pará
Aldicir Osni Scariot, 636, EBC (EBC00035014), CEN (CEN00052076), Tocantins
S.A. Mori, 17421, MG, NY,  (NY01137601)
A. Henderson, 668, INPA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea ×teixeirana (Bondar) Zona
Tem como sinônimo
basiônimo Orbignya teixeirana Bondar

DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo/subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) muito
curto(s)/acima 50 cm compr.; pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/inserida(s)
em diferente(s) ângulo sobre a(s) raque/margem(ns) com indumento ferrugíneo(s) no ápice(s)/margem(ns) glabra(s); raque foliar
levemente curvada(s) com disposição quase vertical na(s) planta(s)/levemente curvada(s) com disposição vertical e horizontal
na(s) planta(s)/coberta por indumento escuro. Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente
sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s)
por flor(es) estaminada(s) na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s)
bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais)
na(s) raque. Flor: estaminada(s) profundamente aderente na(s) ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial
da ráquila/pétala(s) conata(s) na(s) base/3/forma irregular(es)/curvada(s) longitudinal(ais)/venação conspícua(s)/margem(ns)
lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) enrolada(s) e torcida(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s)
masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/
anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3 ou mais. Fruto:
epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/
base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/
lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 8 m alt. Estipe solitário, 0-4 x 0,25-0,26 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, ca. 23
contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha 40-90 cm compr., margens fibrosas; pecíolo 30-80 cm compr.; raque
200-600 cm compr., curvada; pinas 110-150 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo
da raque e inseridas em um único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque com 60-110 x 2,5-4 cm. Inflorescência
andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado;
brácteas pedunculares sulcadas, 80-130 cm compr. total;  pedúnculo 40-80 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao
nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas ca. 150, 10-20 cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas
8-12 mm compr., inseridas solitárias ou raramente aos pares, disposta ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas formato
irregular, conadas na base, as vezes fundidas, curvadas, achatadas, nervuras inconspícuas, coriáceas, não granular tomentosa,
margens glabras; estames ca. 20, mais curtos que as pétalas; anteras torcidas e enroladas. Ráquilas pistiladas ca. 200, 4,5-12 cm
compr., arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas ca. 30 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal
bem desenvolvido, cupular com margem inteira. Frutos ovoides, 6-9 x 4-6 cm; epicarpo marrom; endocarpo ovoide, ósseo,
superfície exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado não apresentam
fibras. Endosperma regular ou raramente irregular, 4-7 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não
adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre A. eichleri e A. speciosa. Originalmente o híbrido apresenta uma descrição incompleta. 
Coleções e descrições de Medeiro-Costa, Campos Mendes e Castro Brito (1985), indica que este híbrido é polimórfico, lembrando
as vezes um ou outro progenitor e às vezes com características intermediárias. Sendo reconhecido principalmente através
da morfologia das folhas, cuja inserção e o agrupamento das pinas na raque mostram características intermediárias (nem tão
uniformemente arranjada e inseridas em um único ângulo na raque como em A. speciosa; nem tão claramente agrupadas e
inseridas em diferentes ângulos na raque como em A. eichleri). 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.B. Anderson, 392, RB, 80813,  (RB00542752), NY, , , , , , , , , , ,  (NY02326850), Maranhão
G. Bondar, s.n., RB, 80813,  (RB00542752), Maranhão, Typus

BIBLIOGRAFIA

GLASSMAN, S. A taxonomic treatment of the palm Subtribe Attaleinae (Tribe Cocoeae). Illinois Biological Monographs 59,
1999.
ZONA, S. Name changes in Attalea. Palms 46 (3): 2002.
HENDERSON, A. A revision of Attalea (Arecaceae, Arecoideae, Cocoseae, Ataleinae). Phytotaxa 444. 2020.

206

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/54/27/52/00542752.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/32/68/50/ny_02326850-02.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/32/68/50/ny_02326850-03.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/32/68/50/ny_02326850-04.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/32/68/50/ny_02326850-05.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/32/68/50/ny_02326850-06.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/32/68/50/ny_02326850-07.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/32/68/50/ny_02326850-08.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/32/68/50/ny_02326850-09.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/32/68/50/ny_02326850-10.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/32/68/50/ny_02326850-11.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/2/32/68/50/ny_02326850-01.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/54/27/52/00542752.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea tessmannii Burret
DESCRIÇÃO

Caule: tipo aéreo. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm compr.; pinas disposição agrupada(s) na(s) raque/
inserida(s) em diferente(s) ângulo sobre a(s) raque; raque foliar levemente curvada(s) com disposição quase vertical na(s)
planta(s). Inflorescência: andrógino / pistilada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s)
ráquila/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ráquila com flor(es) pistilada(s) pareada(s) por flor(es) estaminada(s)
na(s) porção basal(ais) e somente flor(es) estaminada(s) na(s) porção distal(ais); estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s)
profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s)
superficial(ais) aderente na(s) ráquila/inserida(s) helicoidal(ais) na(s) ráquila/pétala(s) livre(s)/3/lanceolada(s)/não coriácea(s)/
achatada(s) em transversal(ais)/curvada(s) no ápice(s) longitudinal(ais)/reta(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) tomentosa(s)/
maior(es) que os estame(s)/estame(s) 6 ou mais/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s)
masculina(s)/somente na(s) base das ráquila da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/
anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s) membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3.
Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo espesso(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e
aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s) inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com agrupamento de fibra(s)
conspícua(s) dispersa(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s) lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou
mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 15-30 m alt. Estipe solitário, geralmente 8,5-24 x 0,25-0,46 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral
ao redor do estipe, 12-22 contemporâneas, pouco curvadas no ápice; bainha 140-290 cm compr., margens fibrosas; pecíolo
130-265 cm compr.; raque 650-935 cm compr., pouco curvada; pinas 190-295 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico,
distribuídas irregularmente ao longo da raque e inseridas em diferentes planos, com aurícolas na base; as da parte mediana da
raque com 130-145 x 4,5-6,8 cm. Inflorescência andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em
plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado; brácteas pedunculares sulcadas, 180-330 cm compr. total;  pedúnculo
110-210 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas 190-210, 16-31
cm compr., arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas 8-14,4 mm compr., inseríadas solitárias ou aos pares, disposta
espiraladamente na ráquila (ocasionalmente ausentes na face adaxial); pétalas lanceoladas, acuminadas, achatadas, livres, as vezes
levemente curvadas no ápice, nervuras conspícuas, não coriácea, não granular tomentosa, margens tomentosas; estames 7-12, mais
curtos que as pétalas; anteras retas. Ráquilas pistiladas 85-163, 9-14 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores pistiladas
ca. 25 mm compr.; pétalas cuspidadas, margem irregular; anel estaminoidal bem desenvolvido, cupular com margem inteira.
  Frutos elipsoides, 10-14,5 x 3,9-6,3 cm; epicarpo marrom; endocarpo elipsoide, ósseo, superfície exterior irregular, estriado
longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta fibras dispersas pelo endocarpo. Endosperma
regular ou raramente irregular, 1 ou mais lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos
lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Única Attalea "senso stricto*" (ou seja, que apresenta flores pistiladas com pétalas lanceoladas e achatadas e anteras retas), com
pinas inseridas agrupadas na raque, cujas flores estaminadas estão inseridas de forma helicoidal nas ráquilas, ao invés de um único
lado. Frutos elipsóides (alongados).
Em Attalea iguadummat (outra Attalea senso stricto) as flores estaminadas também são dispostas espiraladas na ráquila mas as
folhas possuem pinas dispostas regularmente e inseridas em um único ângulo na raque.
* O gênero Attalea já foi segregado em outros gêneros (Orbignya, Scheelea, Maximiliana, entre outros, separados segundo as
características das flores estaminadas = formato das pétalas e anteras, principalmente)

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Jangoux, 85-27, NY, ,  (NY00709581), Acre
A. Henderson, 1656, NY, INPA,  (NY00756236), Acre
Jangoux, J., 8527, NY,  (NY00709581), Acre

BIBLIOGRAFIA

GLASSMAN, S. A taxonomic treatment of the palm subtribe Attaleinae (Tribe Cocoeae). Illinous Biological Monographs 59,
1999
HENDERSON, A. A revision of Attalea (Arecaceae, Arecoideae, Cocoseae, Attaleinae). Phytotaxa 444, 2020.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Attalea ×voeksii Noblick ex Glassman
DESCRIÇÃO

Caule: tipo subterrâneo(s) ou muito curto(s) inferior(es) 25 cm diâm.. Folha: bainha(s) fibrosa(s); pecíolo(s) acima 50 cm
compr.; pinas inserida(s) em única ângulo sobre a(s) raque/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) porção proximal(ais) e
em única ângulo na(s) porção distal(ais) ao longo(s) da raque/margem(ns) glabra(s); raque foliar levemente curvada(s) com
disposição quase vertical na(s) planta(s)/coberta por indumento esbranquiçado. Inflorescência: andrógino / pistilada(s)
bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque com numerosa(s) ráquila/ráquila ausente(s) na(s) face(s) adaxial da
raque/ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque; estaminada(s) bráctea(s) pedunculada(s) profundamente sulcada(s)/raque
com numerosa(s) ráquila/ráquila com disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Flor: estaminada(s) superficial(ais) aderente na(s)
ráquila/inserida(s) aos pares ou solitária(s) na(s) face(s) abaxial da ráquila/pétala(s) livre(s)/3/espatulada(s)/não coriácea(s)/
achatada(s) em transversal(ais)/reta(s)/glabra(s)/venação conspícua(s)/margem(ns) lisa(s)/maior(es) que os estame(s)/estame(s)
6/antera(s) reta(s) ou raramente curvada(s); pistilada(s) ausente(s) em planta(s) masculina(s)/somente na(s) base das ráquila
da inflorescência(s) andrógino/pétala(s) cuspidada(s)/margem(ns) irregular(es)/anel/anéis estaminoidal(ais) margem(ns) lisa(s)
membranáceo(s) não tomentoso(s) levemente denteado(s)/estigma(s) 3. Fruto: epicarpo superfície(s) regular(es); mesocarpo
estreito(s); endocarpo superfície(s) irregular(es) fibra(s) robusta(s) e aderente/base irregular(es) com lóculo(s) / opérculo(s)
inconspícuo(s)/com 1 ou mais cavidade(s)/com fibra(s) inconspícua(s) no interior/lóculo(s) abortivo(s) não comprimido(s) pelo(s)
lóculo(s) fértil(eis). Semente: número 1 ou mais.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 4-7 m alt. Estipe solitário, ca. 1 x 0,26 m, superfície lisa. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, ca. 18
contemporâneas, curvadas, principalmente no ápice; bainha com margens longo fibrosas; pecíolo 50-280 cm compr.; raque
ca. 500 cm compr., curvada; pinas 141-146 pinas de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo
da raque e inseridas em um único plano, sem aurículas; as da parte mediana da raque com 95-100 x 5-5,5 cm. Inflorescência
andrógina, apenas masculina ou apenas feminina na mesma planta ou em plantas separadas, interfoliares; profilo não mensurado;
brácteas pedunculares sulcadas, ca. 120 cm compr. total;  pedúnculo ca. 115 cm compr.; raque não mensurada, ramificada ao
nível de primeira ordem. Ráquilas estaminadas arranjadas ao redor da raque; flores estaminadas inseridas solitárias ou raramente
aos pares, disposta ao longo da face abaxial da ráquila; pétalas lanceoladas, livres, achatadas, nervuras conspícuas, não coriáceas,
não granular tomentosa, margens glabras. Ráquilas pistiladas ca. 75, 2,5-3 cm compr. arranjadas ao redor da raque; flores
pistiladas ca. 30 mm compr. Frutos ovoides, 7-8 x 5-5,5 cm; epicarpo marrom-esverdeado; endocarpo ovoide, ósseo, superfície
exterior irregular, estriado longitudinalmente, fibras aderentes, base irregular, quando seccionado apresenta fibras incospícuas.
Endosperma regular, 2-3 lóculos, os lóculos abortivos, quando presentes são visíveis mas não adpressos pelos lóculos férteis.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Attalea humilis e A. humilis, com características intermediária entre os dois progenitores.
Planta com estipe subterrâneo ou muito curto com bainha bastante fibrosa, lembrando as de A. funifera, porém, muito menores

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

209

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. R. Noblick, 4241, CEPEC, , , , , , , , , , , ,  (CEPEC00037587), Bahia
I. R. Noblick, 4241, CEPEC, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

GLASSMAN, S. A taxonomic treatment of the palm Subtribe Attaleinae (Tribe Cocoeae). Illinois Biological Monographs 59,
1999.
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Bactris Jacq. ex Scop.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris, Bactris acanthocarpa, Bactris acanthocarpoides, Bactris bahiensis,
Bactris balanophora, Bactris bidentula, Bactris bifida, Bactris brongniartii, Bactris campestris, Bactris caryotifolia, Bactris
chaveziae, Bactris concinna, Bactris constanciae, Bactris corossilla, Bactris cuspidata, Bactris elegans, Bactris ferruginea,
Bactris fissifrons, Bactris gasipaes, Bactris gastoniana, Bactris glassmanii, Bactris glaucescens, Bactris halmoorei, Bactris
hatschbachii, Bactris hirta, Bactris horridispatha, Bactris killipii, Bactris macroacantha, Bactris major, Bactris maraja, Bactris
martiana, Bactris nancibaensis, Bactris oligocarpa, Bactris pickelii, Bactris pliniana, Bactris rhaphidacantha, Bactris riparia,
Bactris setosa, Bactris simplicifrons, Bactris soeiroana, Bactris sphaerocarpa, Bactris syagroides, Bactris tefensis, Bactris
timbuiensis, Bactris tomentosa, Bactris turbinocarpa, Bactris vulgaris.

COMO CITAR

Lorenzi, H. 2020. Bactris in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15687.

Tem como sinônimo
heterotípico Amylocarpus Barb.Rodr.
heterotípico Guilielma Mart.
heterotípico Pyrenoglyphis H.Karst.
heterotípico Yuyba L.H.Bailey

DESCRIÇÃO

Texto extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - ARECAEAE (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
É o segundo maior gênero brasileiro de palmeiras, com 48 espécies aqui apresentadas, porém o número de espécies nativas
é maior, pois algumas, como Bactris hirta, B. major, B. maraja e B. simplicifrons são muito variáveis e diversas espécies ou
subespécies, hoje consideradas como sinonímias, poderão mudar em breve. A maior diversidade de espécies (37) é encontrada
na região Amazônica e ecossistemas adjacentes. Uma espécie, B. glaucescens, é nativa do Pantanal e também ocorre em biomas
adjacentes. O restante das espécies (12) é nativo da Mata Atlântica e ecossistemas adjacentes. Apenas B. hirta var. spruceana é
encontrada em ambos biomas. Estão ausentes da Caatinga e dos Campos Sulinos. A maioria das espécies é de pequeno a médio
porte, ocorrendo no sub-bosque de florestas primárias e secundárias, em campos naturais, campinaranas, matas de galeria e áreas
antropizadas. Todas as espécies são cespitosas e espinescentes, embora algumas delas possam aparentar ser solitárias e sem
espinhos. Os espinhos podem ser achatados ou com secção circular, de coloração negra, marrom, amarelada ou acinzentada. As
folhas, que variam entre 3-20 contemporâneas, podem ser inteiras ou pinadas, com pinas geralmente distribuídas irregularmente
em grupos ao longo da raque e dispostas em mais de um plano. A maioria das folhas é esverdeada na face inferior, mas algumas
espécies podem se apresentar acinzentadas ou esbranquiçadas. As inflorescências são interfoliares, espigadas ou ramificadas de
forma simples, algumas vezes com até 80 raquilas, que podem ser filiformes ou grossas e rígidas. A bráctea peduncular é lisa,
pilosa, espinulosa ou espinhosa, quase sempre persistindo após a frutificação. Flores de ambos os sexos estão presentes na mesma
inflorescência. Os frutos, com formato que pode variar entre globoso, elipsoide, obovoide ou ovoide, geralmente possuem uma
semente e podem apresentar epicarpo liso, muricado ou espinuloso. Quando maduros podem ser negros ou púrpura, amarelados,
alaranjados ou avermelhados. O mesocarpo pode ser suculento, no caso dos frutos escuros, ou amiláceo no caso dos frutos de
cores mais vivas. O tratamento taxonômico apresentado aqui segue parcialmente Henderson (2000). 
O nome Bactris deriva da palavra grega bactron que significa “cana”, em referência às características de seus caules que se
assemelham aos da cana-de-açúcar com seus nós e entrenós.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campinarana, Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de
Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação
Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Amapá, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Piauí)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies nativas de Bactris - Extraída e Adaptada do livro 'Flora Brasileira Lorenzi -
ARECAEAE (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira.
1-   Plantas da Floresta Atlântica e biomas adjacentes ........2
1’-  Plantas da Amazônia e biomas adjacentes ....  15
2-   Inflorescência ramificadas com raquilas filiformes........3
2’-  Inflorescência simples ou ramificadas com raquilas não filiformes .........4
3-   Pinas foliares sigmoides, irregularmente arranjadas ao longo da raque e dispostas em vários planos; frutos com epicarpo
espinuloso. Pernambuco e Espírito Santo ..........................B. acanthocarpa var. acanthocarpa
3’-  Pinas foliares lineares ou apenas levemente sigmoides, regularmente arranjadas ao longo da raque e dispostas em um único
plano; frutos não espinulosos. Restrita à uma pequena área no Espírito Santo..............B. timbuiensis
4-   Frutos maduros vermelhos; diâmetro dos frutos sempre inferior a 1 cm. Ampla distribuição na Mata Atlântica e na
Amazônia ................................................................... B. hirta var. spruceana
4’-  Frutos maduros negros, púrpura, amarelados, verde -amarelados ou vermelho-púrpura; frutos geralmente com mais de 1 cm
de diâmetro ...........5
5-   Frutos cobertos por espinhos curtos e com base bulbosa.Região litorânea do Paraná e São Paulo..B. hatschbachii
5’-  Frutos lisos ........... 6
6-   Pinas foliares com forma deltoidea e ápice irregularmente recortado. Bahia ao Rio de Janeiro.....B. caryotifolia
6’-  Pinas foliares lineares, lanceoladas, linear-lanceoladas, sigmoides ou elípticas .........7
7-   Face inferior das folhas esbranquiçada. Ao longo da costa entre a Bahia e o Rio de Janeiro...........B. vulgaris
7’-  Face inferior das folhas esverdeadas .........  8
8-   Inflorescência espigada..............9
8’-  Inflorescência ramificada............ 10
9-   Folhas glabras na face inferior; frutos maduros verde-amarelados. Ao logo da costa litorânea entre a Bahia e o Rio de
Janeiro .............................................................................B. bahiensis
9’-  Folhas pubescentes na face inferior; frutos maduros vermelho-purpúreos. Ao longo da faixa litorânea desde a Paraíba até o
norte do Espírito Santo        .........................................................B. pickelli
10- Estipe com até 3 cm de diâmetro, plantas com, no máximo, 4 m de altura total ...........11
10’- Estipe com 3-10 cm de diâmetro, plantas com 8-10 m de altura total...........14
11- Folhas com 30-57 pinas de cada lado        ......................................................B. setosa
11’-                      Folhas com 6-25 pinas de cada lado..... 12
12- Bráctea peduncular aberta e recurvada sobre os frutos maduros. Mata Atlântica, florestas secundárias ou matas de restinga
entre Pernambuco e Bahia ................................................B. glassmanii
12’- Bráctea peduncular fechada e reta durante a frutificação ...........13
13- Raque foliar com 17-25 pares de pinas. Endêmica da Bahia, em floresta de restinga ou formações secundárias ao longo da
zona costeira ............................................................... B. horridispatha
13’- Raque foliar com 9-15 pares de pinas. Endêmica em dunas arenosas ao norte de Salvador - BA .......B. soeiroana
14- Espinhos foliares negros e não achatados; pinas com forma sigmoide.........................B. ferruginea
14’- Espinhos foliares marrons ou amarelados com a base negra, achatados; pinas lineares................B. setosa
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15- Raquilas da inflorescência filiformes; frutos sempre espinulosos ...........16
15’- Raquilas da inflorescência não filiformes; frutos geralmente não espinulosos...........21
16- Estipe geralmente curto ou subterrâneo; raquilas não espinulosas ..........17
16’- Estipe geralmente alongado e aéreo; raquilas espinulosas ...........20
17- Folhas inteiras. Florestas primárias e secundárias, no Acre, Rondônia, Amazonas e
Pará ..........................................................B. acanthocarpa var. trailiana
17’- Folhas pinadas. Ampla distribuição na Amazônia .........18
18- Pinas foliares regularmente arranjadas ao longo da raque e dispostas em um plano. Floresta primária em terra firme, no
Amapá ...................................................................... B. rhaphidacantha
18’- Pinas foliares irregularmente arranjadas ao longo da raque e dispostas em vários planos ou lâmina foliar inteira.         ..........19
19- Pinas foliares lineares a linear-lanceoladas; inflorescência com 25-45 raquilas. Amplamente distribuída em florestas primárias
e secundárias ...................................................B. acanthocarpa var. exscapa
19’- Pinas foliares de forma sigmoide; inflorescência com 10-25 raquilas. Distribuição restrita ao nordeste da Amazônia, no
Amazonas, Pará e, provavelmente, Amapá ..............................B. acanthocarpa var. intermedia
20- Pinas foliares lineares, de 60-70 cm de comprimento. Florestas primárias ou alteradas, terra firme ou alagadiças, no nordeste
da Amazônia (Amazonas e Pará)        ...............................................B. acanthocarpoides
20’- Pinas foliares lanceoladas, de 40-55 cm de comprimento. Florestas primárias de terra firme ou alagadiças, no oeste da
Amazônia (Acre e Amazonas) ......................................................... B. halmoorei
21- Palmeiras com mais de 15 m de altura ......  22
21’- Palmeiras com menos de 10 m de altura ....  24
22- Raque foliar com até 1,5 m de comprimento e 33-70 pinas por lado. Em áreas alagadas, no oeste e sudoeste da Amazônia, no
Acre e Amazonas ............................................................ B. riparia
22’- Raque foliar com 1,5-3,5 m de comprimento e 88-157 pinas por lado. ..........23
23- Frutos geralmente ovoides, com 3-6 cm de comprimento e 2,5-4,0 cm de diâmetro. Cultivada na Amazônia e em outras
regiões de clima quente e úmido no Brasi...............................B. gasipaes
23’-Frutos subglobosos, com 1,3-1,5 cm de comprimento e 0,9-1,3 cm de diâmetro. Distribuída deste o Acre até o leste do Pará,
ao longo da zona de transição da floresta Amazônica com o Cerrado.................... B. dahlgreniana
24- Frutos com até 1 cm de diâmetro, geralmente globosos ........ 25
24’- Frutos com mais de 1 cm de diâmetro, geralmente depresso-globosos, elipsoides, obovoides, ovoides ou piriformes,
raramente globosos ...........33
25- Palmeiras com 3-10 m de altura total; inflorescências com 8-50 raquilas .........26
25’- Palmeiras geralmente com menos de 2 m de altura total; inflorescência espigada ou 2-4 raquilas, raramente com 8
raquilas ...........28
26- Raque da inflorescência com cerca de 6 cm de comprimento, raquilas 16-25, bráctea peduncular 26-40 cm de comprimento.
Em campos naturais ou florestas baixas sobre solos arenosos no norte da Amazônia (Maranhão, Pará, Amapá, Roraima e
Amazonas)       ............................................................B. campestris
26’- Raque da inflorescência 1-4 cm de comprimento, raquilas 8-12, bráctea peduncular 10-25 cm de comprimento        ..........27
27- Folhas com espinhos de até 8 cm de comprimento; bráctea peduncular 20-25 cm de comprimento. Na região central e norte-
ocidental da Amazônia, em floresta primária de terra firme no Amazonas...................B. balanophora
27’- Folhas com espinhos de até 1 cm de comprimento; bráctea peduncular 10-12 cm de comprimento. Em florestas primárias de
terra firme na região centro-leste da Amazônia.....................................B. syagroides
28- Plantas com espínulos apenas no ápice dos lobos foliares ..........29
28’-Plantas espinhosas em diversas partes .......  30
29- Pedúnculo da inflorescência reto, com 11-19 cm de comprimento; pecíolo com 25-80 cm de comprimento.
Distribuída no centro e oeste da Amazônia, em floresta primária de terra firme ou lugares temporariamente
inundados............................................................................... B. killipii
29’- Pedúnculo da inflorescência recurvado, com 2,5-3,5 cm de comprimento; pecíolo com 9-14 cm de comprimento.
Amplamente distribuída por toda a Amazônia, em florestas primárias, secundárias e campinaranas, em terra
firme...................................................................B. simplicifrons
30- Frutos não espinulosos; folhas pinadas, pinas lanceoladas a sigmoides, dispostas em um ou vários planos.....31
30’- Frutos espinulosos; folhas usualmente inteiras ou, quando pinadas, as pinas lineares dispostas em um plano .....32
31- Bráctea peduncular 9,5-12 cm de comprimento; frutos maduros laranja-avermelhados. Na região norte-oriental da Amazônia,
no Amazonas e Pará .......................................................... B. cuspidata
31’- Bráctea peduncular 15-26 cm de comprimento; frutos maduros negros ou púrpura. No oeste da Amazônia, em florestas
primárias e secundárias .................................................B. maraja var. juruensis
32- Pecíolo foliar de 35-75 cm de comprimento; lâmina foliar geralmente sem nervuras transversais proeminentes. Ampla
distribuição no Brasil, na Amazônia e Mata Atlântica...........................B. hirta var. spruceana
32’- Pecíolo foliar de 6-18 cm de comprimento; lâmina foliar com nervuras transversais proeminentes. Em floresta primária de
terra firme no oeste da Amazônia (Amazonas)..............................B. hirta var. hirta
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33- Epicarpo dos frutos muricado com projeções lenhosas. Região central e norte-oriental da Amazônia, em floresta primária de
terra firme, no Amazonas, Pará e Amapá ........................................ B. constanciae
33’-                         Epicarpo dos frutos não muricado            34
34- Epicarpo dos frutos maduros alaranjados. .... 35
34’- Epicarpo dos frutos maduros negros ou púrpura, quase liso.....................................36
35- Bráctea peduncular 30-47 cm de comprimento; raque 7-12 cm de comprimento. Em áreas alagadas, no oeste e sudoeste da
Amazônia, no Acre e Amazonas....................................................B. riparia
35’- Bráctea peduncular 20-25 cm de comprimento; raque 2,5-4 cm de comprimento. Na região central e norte-ocidental da
Amazônia, em floresta primária de terra firme no Amazonas................................B. balanophora
36- Anel estaminodial presente no perianto dos frutos .........37
36’- Anel estaminodial ausente no perianto dos frutos .......44
37- Espinhos foliares achatados, amarelados, negros na base e no ápice; inflorescência com 11-17 raquilas. Ampla distribuição na
Amazônia brasileira ......................................................B. brongniartii
37’- Espinhos foliares não achatados, negros ou marrons; inflorescências simples ou com até 8 raquilas ........38
38- Folhas inteiras ou pinadas, com até 12 pinas em cada lado da raque........ 39
38’- Folhas pinadas, com 20-47 pinas por lado da raque .........41
39- Folhas pinadas, com 9-12 pinas por lado da raque; pecíolo com 30-60 cm de comprimento. Na região central e nordeste da
Amazônia, em florestas primárias de terra firme....................................B. gastoniana
39’- Folhas usualmente inteiras ou divididas em 2-4 pinas muito largas em cada lado da raque; pecíolo com 4-35 cm de
comprimento .......... 40
40- Frutos ovoides; estipe com até 1 cm de diâmetro. Na Amazônia central e norte-oriental, em florestas primárias de terra
firme ...........................................................................B. oligocarpa
40’- Frutos elipsoides; estipe com 1-2 cm de diâmetro. Regiões central e oeste da Amazônia, em floresta primária ou
secundária ...............................................................................B. bifida
41- Pinas foliares linear-lanceoladas ou sigmoides irregularmente arranjadas em grupos e dispostas em vários
planos. Na região sul-ocidental da Amazônia, em florestas primárias e secundárias, em terra firme ou lugares
inundáveis............................................................................ B. chaveziae
41’- Pinas foliares lineares, regularmente arranjadas e dispostas em um plano, ao menos no ápice e na base da
raque ........................... .........42
42- Frutos com 1,4 cm de diâmetro, obovoides. Amazônia ocidental, em florestas primárias e secundárias, em terra firme ou áreas
inundáveis ................................................................ B.concinna
42’- Frutos com 2-4 cm de diâmetro, geralmente elipsoides ........43
43- Palmeira com mais de 10 m de altura total; em áreas úmidas ou alagadas, ao longo da costa, do Piauí ao Amapá       
...........................................................................B. major var. major
43’- Palmeira com até 5 m de altura total; em áreas de terra firme. Ampla distribuição na Amazônia, em florestas primárias,
secundárias e áreas antropizadas .......................................... B. major var. infesta
44- Frutos distintamente rostrados ......... 45
44’-            Frutos sem rostro evidente .......... 47
45- Raque foliar com 1,2-1,5 m de comprimento; bráctea peduncular com 40-55 cm de comprimento. Ao longo da área de
influência do rio Amazonas, em florestas primárias de terra firme ou lugares inundáveis ........B. macroacantha
45’- Raque foliar com até 1 m de comprimento; bráctea peduncular com até 37 cm de comprimento ..........46
46- Bráctea peduncular moderadamente armada com espinhos negros; pinas foliares dispostas em um plano. Oeste da Amazônia
(Amazonas), em florestas primárias de terra firme ....................................B. fissifrons
46’- Bráctea peduncular densamente armada com espinhos marrons; pinas foliares dispostas em vários planos. Noroeste da
Amazônia, no Acre e Amazonas, florestas primárias de terra firme.............................B. corossilla
47- Folhas acinzentadas ou esbranquiçadas na face inferior; espinhos foliares em grupos distintos .........48
47’- Folhas esverdeadas na face inferior; espinhos foliares não agrupados .......49
48- Pinas foliares linear-lanceoladas; raque da inflorescência 8-10 cm de comprimento. Em áreas alagadas da Amazônia      
  ..................................................................................B. bidentula
48’- Pinas foliares oblongo-lanceoladas; raque da inflorescência 5-7 cm de comprimento. Mata de galeria, bordas de florestas e
campos naturais, no Pantanal e regiões adjacentes igualmente inundáveis................B. glaucescens
49- Inflorescência espigada ........ 50
49’-                 Inflorescência ramificada .........52
50- Folha com 21-23 pinas por lado; frutos globosos. Em florestas primárias e secundárias em terra firme, do nordeste ao sudoeste
da Amazônia ..................................................................B. elegans
50’- Folhas inteiras ou pinadas, com 2-11 pinas por lado; frutos obovoides a elipsoides .....51
51- Espinhos foliares amarelados e achatados; pinas irregularmente arranjadas em grupos e discretamente dispostas em mais de
um plano. Distribuída no centro e leste da Amazônia, em florestas primárias de terra firme......B. tomentosa
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51’- Espinhos foliares negros; pinas regularmente arranjadas e dispostas em um plano. No oeste da Amazônia, em florestas
primárias e secundárias, no Acre e Amazonas ......................................B. sphaerocarpa
52- Espinhos foliares não achatados, marrons; estipe com 0,7-1,0 cm de diâmetro. Em florestas primárias e secundárias em terra
firme, do nordeste ao sudoeste da Amazônia ......................................B. elegans
52’- Espinhos foliares achatados, negros, marrons ou amarelados, geralmente a base mais escura; estipe com 1-3 cm de
diâmetro.... 53
53- Folhas inteiras; raque foliar com 35-70 cm de comprimento ......54
53’- Folhas pinadas; raque foliar com 60-150 cm de comprimento .....55
54- Bráctea peduncular externamente marrom-aveludada, espinulosa no ápice. No oeste da Amazônia, próximo da fronteira do
Peru, em floresta primária ........................................B. maraja var. chaetospatha
54’- Bráctea peduncular externamente lisa ou apenas pilosa. Nativa da Amazônia central, nas cercanias de Manaus, em floresta
primária em lugares inundáveis...................................................B. nancibaensis
55- Folhas com 7-10 pinas; inflorescência com 4-7 raquilas. No oeste da Amazônia, em florestas primárias e secundárias, em terra
firme ou lugares inundáveis ..................................B. maraja var. juruensis
55’- Folhas com 12-22 pinas; inflorescência com cerca de 17 raquilas. Ampla distribuição por toda a Amazônia, em floresta
primária ou secundária, em terra firme ou áreas inundáveis........................ B. maraja var. maraja
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Bactris acanthocarpa Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris acanthocarpa, Bactris acanthocarpa var. acanthocarpa, Bactris
acanthocarpa var. exscapa, Bactris acanthocarpa var. intermedia, Bactris acanthocarpa var. trailiana.

Tem como sinônimo
homotípico Bactris acanthacarpa Mart.
heterotípico Bactris acanthacarpa  var.  crispata Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 8 cm. Folha: tipo pinada(s)/
inteira; disposição das pinas irregularmente/agrupada(s) 2 - 4/diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s)/
sigmóide(s); número de pares pinas 12 - 33. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s)
do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s)/rostrado(s); cor laranja/avermelhado; epicarpo com
espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira cespitosa, geralmente acaulescente, com cerca de 2 m de altura; bainha, pecíolo e raque foliar escassa ou moderadamente
cobertos por espinhos negros de até 6 cm de comprimento. Estipe subterrâneo ou aéreo, com até 1 m de comprimento e 4
cm de diâmetro, entrenós curtos e congestos, conferindo aparência irregular ao estipe. Folhas pinadas, 5-12 contemporâneas;
bainha com 15-25 cm de comprimento; pecíolo com 0,60-1,10 m de comprimento; raque com 1-2 m de comprimento, com
10-25 pinas sigmoides em cada lado, irregularmente arranjadas em grupos e dispostas em vários planos, as pinas medianas com
45-60 cm de comprimento e 3-6 cm de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada, geralmente obscurecida pela bainha ou
folhagem; pedúnculo espinuloso com 11-15 cm; profilo com 8-15 cm de comprimento; bráctea peduncular medindo 24-35 cm de
comprimento, com a parte externa densamente armada por espinhos negros de 1 cm de comprimento, desintegrando-se quando os
frutos amadurecem; raque com até 8 cm de comprimento, dispondo de 20-35 raquilas filiformes. Frutos maduros avermelhados,
espinulosos, obovoides, com 1-1,8 cm de diâmetro, de polpa rala e amilácea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das variedades de B. acanthocarpa:
1- Lâmina foliar inteira, de margens serreado-espinulosas ......B. acanthocarpa var. trailiana
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

1'- Lâmina foliar pinada.
2- Pina mediana de formato sigmoide e de mais de 35 cm de comprimento; pedúnculo geralmente espinuloso; ocorrência na
floresta costeira da região leste do Brasil.......B. acanthocarpa var. acanthocarpa
2'- Pina mediana geralmente de formato linear-lanceolado, se sigmoide o comprimento é menor que 37 cm; pedúnculo geralmente
não espinuloso; ocorrência na região Amazônica.
3- Pinas em número de 22-33 por lado, as medianas de formato linear-lanceolado ......B. acanthocarpa var. exscapa
3'- Pinas em número de 12-20 por lado, as medianas de formato sigmoide .....B. acanthocarpa var. itermedia

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris acanthocarpa Mart. var.
acanthocarpa
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris bicuspidata Spruce
heterotípico Bactris mindellii Barb.Rodr.
heterotípico Pyrenoglyphis bicuspidata (Spruce) Burret

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, geralmente solitária e acaulescente, com cerca de 2 m de altura; bainha, pecíolo e raque foliar escassa
ou moderadamente cobertos por espinhos negros de até 6 cm de comprimento. Estipe subterrâneo ou aéreo, com até 1 m de
comprimento e 4 cm de diâmetro, entrenós curtos e congestos, conferindo aparência irregular ao estipe. Folhas pinadas, 5-12
contemporâneas; bainha com 15-25 cm de comprimento; pecíolo com 0,60-1,10 m de comprimento; raque com 1-2 m de
comprimento, com 10-25 pinas sigmoides em cada lado, irregularmente arranjadas em grupos e dispostas em vários planos, as
pinas medianas com 45-60 cm de comprimento e 3-6 cm de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada, geralmente obscurecida
pela bainha ou folhagem; pedúnculo espinuloso com 11-15 cm; profilo com 8-15 cm de comprimento; bráctea peduncular
medindo 24-35 cm de comprimento, com a parte externa densamente armada por espinhos negros de 1 cm de comprimento,
desintegrando-se quando os frutos amadurecem; raque com até 8 cm de comprimento, dispondo de 20-35 raquilas filiformes.
Frutos maduros avermelhados, espinulosos, obovoides, com 1-1,8 cm de diâmetro, de polpa rala e amilácea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4781, CEPEC, F, K, NY

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris acanthocarpa var. exscapa
Barb.Rodr.
Tem como sinônimo
homotípico Bactris exscapa (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Astrocaryum humile  var.  microcarpa Dammer
heterotípico Astrocaryum humile Wallace
heterotípico Bactris acanthocarpa  var.  crispata Drude
heterotípico Bactris aculeifera Drude
heterotípico Bactris devia H.E.Moore
heterotípico Bactris fragae Lindm.
heterotípico Bactris humilis (Wallace) Burret
heterotípico Bactris interruptepinnata Barb.Rodr.
heterotípico Bactris interruptepinnata Barb.Rodr.
heterotípico Bactris leptochaete Burret
heterotípico Bactris macrocalyx Burret
heterotípico Bactris microcalyx Burret
heterotípico Bactris pinnatisecta Burret
heterotípico Bactris tarumanensis Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, solitária e acaulescente, raramente com até 2 m de altura. Estipe subterrâneo ou aéreo, com até 1 m de
comprimento e 4 cm de diâmetro, sem espinhos, apresentando entrenós curtos e congestos que dão ao estipe aspecto irregular.
Folhas pinadas, 6-13 contemporâneas; bainha, pecíolo e raque foliar escassa ou moderadamente armados com espinhos negros de
até 6 cm; bainha com 20-30 cm; pecíolo de 0,40-1,50 m; raque com 1-3 m de comprimento, originando 13-27 pinas lineares ou
linear-lanceoladas em cada lado, irregularmente arranjadas em grupos e discretamente dispostas em mais de um plano, as pinas
medianas de 45-55 x 3-6 cm. Inflorescência intrafoliar, ramificada, quase ao nível do solo e obscurecida pela folhagem acumulada
sobre a planta; pedúnculo com 12-16 cm de comprimento, recurvado, sem espinhos; profilo de 8-12 cm; bráctea peduncular com
25-38 cm, densamente armada por espinhos negros de 1 cm, estes decaindo com o amadurecimento dos frutos; raque de 5-8 cm
com 25-45 raquilas filiformes. Frutos maduros avermelhados, espinulosos, obovoides, de 1,0-1,5 cm de diâmetro, com polpa rala
e amilácea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Nordeste (Maranhão)
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MATERIAL TESTEMUNHO

Scariot, A.O., 561, NY, UFACPZ,  (NY00710399), Acre
Pinard, M., 843, NY, UFACPZ,  (NY01194339), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris acanthocarpa var. intermedia
A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa e geralmente solitária. Estipe (caule) subterrâneo ou aéreo, porém muito curto medindo, no máximo, 1 m de
comprimento e cerca de 4 cm de diâmetro, com entrenós curtos e congestos, de maneira a conferir aparência irregular ao estipe.
Folhas pinadas, em número de 5-15 contemporâneas, com poucos espinhos negros e alongados na raque, bainha e pecíolo; raque
de 0,7-2 m de comprimento, com 12-20 pinas sigmoides em cada lado, arranjadas irregularmente em grupos e dispostas em vários
planos, as da porção mediana medindo até 35 cm de comprimento e 4-8 cm de largura, com o ápice marcadamente pêndulo.
Inflorescências interfoliares, ramificadas, se desenvolvendo quase ao nível do solo e geralmente obscurecidas pela folhagem;
pedúnculo geralmente glabro, com cerca de 15 cm de comprimento; raque curta, com 5 cm de comprimento, originando entre
10-25 raquilas filiformes; bráctea peduncular densamente armada com espinhos negros em sua parte externa, estes geralmente
decaindo quando os frutos amadurecem. Frutos maduros de cor avermelhada, espinulosos, obovoides, com 1-1,2 cm de diâmetro,
de polpa rala e amilácea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1611, NY, INPA,  (NY01137672), Amazonas
Henderson, A.J., 1070, INPA, 163364,  (INPA0163364), NY, Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2000. Bactris (Palmae). Fl. Neotrop. 79: 1-181.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris acanthocarpa var. trailiana
(Barb.Rodr.) A.J.Hend.
Tem como sinônimo
basiônimo Bactris trailiana Barb.Rodr.
homotípico Bactris acanthocarpa  subsp.  trailiana (Barb.Rodr.) Trail

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, geralmente solitária. Estipe subterrâneo ou aéreo, curto e recurvado, medindo 5 cm de diâmetro e raramente
mais de 1 m de comprimento, com os entrenós congestos, de maneira a conferir aparência irregular ao estipe. Folhas inteiras, em
um total de 7-10 contemporâneas, dotadas de moderados a escassos espinhos negros com até 5 cm na bainha e pecíolo, sendo
raros na face abaxial da raque; bainha com 20-25 cm de comprimento; pecíolo com 0,7-1,2 m de comprimento; raque com 0,7-0,9
m de comprimento; lâmina foliar rígida, plissada e ascendente. Inflorescência interfoliar, ramificada, geralmente obscurecidas
pelas bainhas foliares e pela folhagem acumulada sobre as plantas; pedúnculo geralmente glabro, com 12-16 cm de comprimento;
bráctea peduncular de 20-25 cm de comprimento, com a parte externa densamente armada de espinhos negros com 1 cm de
comprimento, estes decaindo após o amadurecimento dos frutos; raque curta, medindo cerca de 6 cm de comprimento, originando
entre 20-25 raquilas filiformes com até 7 cm de comprimento. Frutos maduros avermelhados, espinulosos, obovoides, com 0,8-1,2
cm de diâmetro, de polpa fina e amilácea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Trail, J.W.H., 889, K,  (K000584852), K,  (K000584853), K,  (K000584854), Amazonas
S.A. Mori, 20586, INPA,  (NY01137680), NY, Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2000. Bactris (Palmae). Fl. Neotrop. 79: 1-181.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris acanthocarpoides Barb.Rodr.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 4 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 15 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/agrupada(s) 2 - 6/diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es); número de pares
pinas 20 - 40. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s).
Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s)/rostrado(s); cor amarelado/laranja/vermelho; epicarpo com espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinescente, cespitosa, com até 6 m de altura. Estipe com 1-4 m de comprimento e 2,5-5,0 cm de diâmetro; o terço final
do estipe é recoberto por bainhas foliares persistentes; apresentando espinhos negros com até 12 cm de comprimento nos entrenós.
Folhas pinadas, em número de 6-13 contemporâneas, com moderados a escassos espinhos na bainha e pecíolo, sendo raros na
raque; bainha com 25-60 cm de comprimento; pecíolo com 0,6-1,5 m de comprimento; raque com 1,5-2,5 m de comprimento,
com 18-40 pinas lineares em cada lado, distribuídas irregularmente em grupos e dispostas em vários planos, as pinas medianas
com 60-70 x 2,5-3,0 cm. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo espinhoso, achatado e recurvado, com 15-20 cm de
comprimento; profilo com cerca de 15 cm de comprimento; bráctea peduncular com até 40 cm de comprimento, persistente e
densamente armada com espinhos negros em sua parte externa; raque curta, com até 8 cm de comprimento, dispondo de 30-80
raquilas filiformes e espinulosas. Frutos maduros avermelhados, espinulosos, obovoides, de 1,5-2,0 cm de diâmetro,com polpa
amilácea, de cor laranja.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.E. Moore, 9529, NY, 1137720,  (NY01137720), NY (NY01137722), NY,  (NY01137721), Amazonas
J.W.H. Traill, 893, K,  (K000584797), K,  (K000584796), K,  (K000584798), Amazonas
A. Henderson, 1160, INPA, K, NY,  (NY01137723), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris bahiensis Noblick ex A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 1 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas regularmente ou irregularmente/agrupada(s)/mesmo ângulo; formato das pinas sigmóide(s); número de
pares pinas 2 - 7. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) espiciforme; bráctea(s) do pedúnculo(s) lisa(s). Fruto:
formato do fruto(s) depresso(s)/globoso(s)/rostrado(s); cor preto/arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira praticamente sem espinhos, geralmente cespitosa, de 1-2 m de altura, formando touceiras com 7-15 estipes (caules).
Estipes eretos, com 0,5-1,0 cm de diâmetro. Folhas pinadas, em número de 8-12 contemporâneas; bainha com 11-15 cm de
comprimento, as margens fibrosas, lisas ou ocasionalmente com espinhos finos e esparsos; pecíolo geralmente liso, medindo
15-30 cm de comprimento; raque com 16-35 cm de comprimento; pinas largas, sigmoides, glabras, totalizando 3-5 em cada lado
da raque, inseridas em um mesmo plano e regular ou irregularmente distribuídas em duplas, as apicais mais largas que as demais,
as pinas da porção mediana com 17-32 cm de comprimento e 2,4-3,6 cm de largura. Inflorescência interfoliar, espigada; profilo de
4-5 cm de comprimento; bráctea peduncular lisa, de 10-15 cm de comprimento, coberta por indumento marrom na face externa;
pedúnculo de 5-7 cm; raque não recurvada, medindo 4-6 cm de comprimento. Frutos maduros de cor verde-amarelada, globosos,
lisos, com cerca de 1,5 cm de diâmetro; mesocarpo suculento e ácido; endocarpo duro e negro. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4733, F, K, RB, CEPEC, Bahia
W.T. Thomas, 9759, CEPEC, NY, Bahia, Typus
H.Q. Boudet Fernandes, 2020, MBML, NY, Espírito Santo
H.Q. Boudet Fernandes, 3115, MBML, Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris balanophora Spruce
Tem como sinônimo
heterotípico Cocos chloroleuca Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 6 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 15 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/agrupada(s) 2 - 5/diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s); número
de pares pinas 15 - 21. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s)/ovoide(s); cor laranja; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, cespitosa, de médio porte, com até 6 m de altura. Estipe com 1,5-4,0 m de comprimento e 2,5 cm de diâmetro,
com espinhos nos entrenós. Folhas pinadas, 5-7 contemporâneas, com espinhos negros, de até 8 cm de comprimento, pilosos,
distribuídos em grupos distintos, especialmente no pecíolo e raque; bainha com 30-60 cm de comprimento, ócrea pequena; pecíolo
com 30-50 cm de comprimento; raque com 0,6-1,5 m de comprimento, com 15-21 pinas linear-lanceoladas de ápice acuminado,
irregularmente distribuídas em grupos bem separados e levemente dispostas em mais de um plano, as pinas medianas com 35-58
cm de comprimento e 2,0-4,5 cm de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo espinhoso, achatado e recurvado,
com 12-13 cm de comprimento; profilo com 12 cm de comprimento; bráctea peduncular com 20-25 cm de comprimento, de
moderada a densamente armada com espinhos negros de até 1 cm de comprimento em sua parte externa; raque com 2,5-4,0 cm
de comprimento, originando 10-12 raquilas, densamente pilosas durante a floração. Frutos maduros alaranjados, glabros, ovoides
a obovoides, com 0,9-1,2 cm de comprimento e 0,8-1,3 cm de diâmetro e possuindo polpa (mesocarpo) fina e amilácea, com
endocarpo duro.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Vicentini, 1140, INPA, NY,  (NY01137687)
Moore, H.E., 9544, NY,  (NY01137684)
A. Henderson, 1078, INPA,  (NY01137686), NY, Amazonas
R. Spruce, 53, F, K,  (K000574528), K,  (K000574529), P (P00725895), P (P00725896), Typus

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris bidentula Spruce
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris nigrispina Barb.Rodr.
heterotípico Bactris palustris Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 6 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 8 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/agrupada(s)/diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s); número
de pares pinas 17 - 32. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/globoso(s)/rostrado(s); cor arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Planta espinescente, cespitosa, formando grandes colônias nas margens inundáveis de rios e lagos. Estipe com 1,5-6,0 m de
comprimento e 2-5 cm de diâmetro, dotado de espinhos negros nos entrenós. Folhas pinadas, 4-7 contemporâneas, com espinhos
negros, tomentosos na base, com 6-8 cm de comprimento, distribuídos irregularmente em grupos distintos, especialmente no
pecíolo e face abaxial da raque; bainha com 25-35 cm de comprimento, persistentes e muito fibrosas nas margens; pecíolo com
30-40 cm de comprimento; raque com 0,60-1,50 m de comprimento, com 18-50 pinas linear-lanceoladas de ápices recurvados,
marrom-esbranquiçadas na face inferior, irregularmente distribuídas em grupos bem espaçados e dispostas em vários planos,
as pinas medianas com 18-34 cm de comprimento e 2,4-4,0 cm de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo
sem espinhos, com 11-26 cm de comprimento; profilo com 8-18 cm de comprimento; bráctea peduncular com 20-45 cm de
comprimento, marrom-esbranquiçada e moderadamente armada com espinhos negros, rígidos, de 2 cm, recurvadas com frutos;
raque com 8-10 cm de comprimento, originando 20-30 raquilas finas e flexíveis. Frutos maduros negros ou púrpura, glabros,
depresso-globosos, com 2,5 cm de diâmetro e 2 cm de comprimento, apresentando polpa suculenta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 8990, NY, 1137685,  (NY01137685), NY, 1137688,  (NY01137688), NY, 1137689,  (NY01137689),
Amazonas
A. Henderson, 1555, NY,  (NY01137696), K, INPA
R. Spruce, 9, K, Amazonas, Typus
G. Gottsberger, 1118286, NY, 1137692,  (NY01137692), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris bifida Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris bifida, .

Tem como sinônimo
homotípico Pyrenoglyphis bifida (Mart.) Burret
heterotípico Bactris angustifolia Dammer
heterotípico Bactris bifida  var.  humaitensis Trail
heterotípico Bactris bifida  var.  puruensis Trail

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 3 alt. (m); acúleo(s) amarelo; tamanho acúleo(s) até 5 cm. Folha: tipo inteira;
disposição das pinas não; formato das pinas não; número de pares pinas não. Inflorescência: posição interfoliar;
ramificação(ções) espiciforme; bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) ovoide(s); cor
arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Planta espinescente, cespitosa, formando grandes colônias em áreas úmidas ou inundáveis. Estipe com 0,4-2,5 m de comprimento
e 1,0-1,8 cm de diâmetro, os mais longos inclinando-se sobre outras plantas. Folhas inteiras, 5-8 contemporâneas, com espinhos
negros de 5-10 cm de comprimento, mais escassos na bainha e moderados no pecíolo e em ambas as faces da raque; bainha com
12-20 cm de comprimento, fibrosas nas margens; pecíolo com 4-15 cm de comprimento; raque com 30-60 cm de comprimento;
lâmina foliar bífida no ápice, plicada, com até 1 m de comprimento e 20-25 cm de largura. Inflorescência interfoliar, espigada
ou mais raramente bifurcada; pedúnculo liso ou levemente espínulo, com 16-25 cm de comprimento; profilo com 8-12 cm de
comprimento; bráctea peduncular com 16-28 cm de comprimento, moderadamente armada de espinhos negros com menos de
1 cm; raque ausente; 1-2 raquilas muito curtas, com 2-4 cm de comprimento. Frutos maduros negros ou púrpura, elipsoides,
densamente arranjados na raquila, com 1,5-2,0 cm de comprimento e 1,2-1,6 cm de diâmetro, polpa suculenta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ule, E., 5596, K,  (K000526389)
C.F.P. Martius, s.n., M, F, Amazonas, Typus
T.C. Plowman, 12418, NY, 1137700,  (NY01137700), Amazonas
A. J. Henderson, 1103, NY, 755431,  (NY00755431), Acre
A. J. Henderson, 1665, NY, 755430,  (NY00755430), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris brongniartii Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Pyrenoglyphis brongniartii (Mart.) Burret
heterotípico Bactris burretii Glassman
heterotípico Bactris cuyabaensis Barb.Rodr.
heterotípico Bactris flavispina Heynh.
heterotípico Bactris maraya-acu Barb.Rodr.
heterotípico Bactris marayaacu Barb.Rodr.
heterotípico Bactris pallidispina Mart.
heterotípico Bactris piscatorum Wedd. ex Drude
heterotípico Bactris rivularis Barb.Rodr.
heterotípico Bactris stictacantha Burret
heterotípico Bactris tenera (H.Karst.) H.Wendl.
heterotípico Guilielma tenera H.Karst.
heterotípico Pyrenoglyphis microcarpa Burret
heterotípico Pyrenoglyphis pallidispina (Mart.) Burret
heterotípico Pyrenoglyphis piscatorum (Wedd. ex Drude) Burret
heterotípico Pyrenoglyphis rivularis (Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Pyrenoglyphis tenera (H.Karst.) Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 7 alt. (m); acúleo(s) marrom amarelado e preto na(s) base e no ápice(s); tamanho
acúleo(s) até 4 cm. Folha: tipo pinada(s); disposição das pinas irregularmente/agrupada(s) 2 - 5/diferente(s) ângulo; formato
das pinas linear(es)/lanceolada(s); número de pares pinas 23 - 34. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções)
ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/globoso(s); cor preto/
arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, cespitosa, com até 8 m de altura, formando touceiras. Estipe com 2,8-5,0 m de comprimento e 2,8-4,2 cm
de diâmetro, com espinhos nos entrenós. Folhas pinadas, 5-9 contemporâneas, com espinhos achatados, amarelados (negros
na base e ápice), de até 8 cm de comprimento, adensados na bainha e pecíolo e escassos na raque; bainha com 38-60 cm de
comprimento; pecíolo com 20-86 cm de comprimento; raque com 1,0-2,5 m de comprimento, dispondo de 19-38 pinas linear-
lanceoladas em cada lado, plissadas, irregularmente distribuídas em grupos e dispostas em vários planos, as medianas com 32-78
cm de comprimento e 3,5-9,4 cm de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo espinhoso, achatado e recurvado,
com 37-50 cm de comprimento; profilo com 43-55 cm de comprimento; bráctea peduncular com 50-63 cm de comprimento,
escassa a moderadamente armada de espinhos achatados e amarelados com até 1,3 cm; raque com 3,5-6,0 cm de comprimento,
apresentando 11-17 raquilas com até 18 cm de comprimento. Frutos maduros negros ou púrpura, depressos-globosos, com 1,7 cm
de diâmetro e 1,5 cm de comprimento, de polpa suculenta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.L. Balée, 1955, NY

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2000. Bactris (Palmae). Fl. Neotrop. 79: 1-181.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris campestris Poepp. ex Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris lanceolata Burret
heterotípico Bactris leptocarpa Trail ex Thurn
heterotípico Bactris savannarum Britton

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 5 alt. (m); acúleo(s) marrom acinzentado mais escuro na(s) base e no ápice(s); tamanho
acúleo(s) até 4 cm. Folha: tipo pinada(s); disposição das pinas irregularmente/agrupada(s) 2 - 5/diferente(s) ângulo; formato
das pinas linear(es)/lanceolada(s); número de pares pinas 17 - 32. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções)
ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/globoso(s); cor laranja/
vermelho/avermelhado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, cespitosa, com até 6 m de altura, formando touceiras de médio porte. Estipe com 1,5-4,0 m de comprimento
e 2,5-3,5 cm de diâmetro, quase integralmente coberto pelas bainhas foliares persistentes. Folhas pinadas, 3-6 contemporâneas,
com espinhos achatados, arranjados em grupos pouco distintos, de cor cinza a marrom, negros na base e no ápice, com 2-3 cm
de comprimento, adensados na bainha e pecíolo, escassos na raque; bainha, pecíolo e raque cobertos por escamas de coloração
vermelho-escura; bainha com 25-50 cm de comprimento; pecíolo com 25-70 cm de comprimento; raque com 0,5-1,5 m de
comprimento, dotada de 14-35 pinas lineares ou linear-lanceoladas em cada lado, irregularmente distribuídas em grupos
e dispostas em vários planos, as medianas com 20-50 cm de comprimento e 2-5 cm de largura. Inflorescência interfoliar,
ramificada, densamente recoberta por tricomas avermelhados na floração; pedúnculo espinhoso ou não, recurvado, com
15-20 cm de comprimento; profilo com 11-20 cm; bráctea peduncular com 26-40 cm de comprimento, marrom, tomentosa,
moderadamente armada de espinhos cinza com até 1 cm; raque com 6 cm de comprimento, dispondo de 16-25 raquilas de 7-12
cm de comprimento Frutos maduros avermelhados ou alaranjados, depressos-globosos ou globosos, com 0,5-1,0 cm de diâmetro;
polpa amilácea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 29705, K, NY, INPA
Santos, J.L. dos, 722, INPA, 122128,  (INPA0122128), Roraima
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris caryotifolia Mart.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) marrom amarelado e preto na(s) base e no ápice(s); tamanho
acúleo(s) até 5 cm. Folha: tipo pinada(s); disposição das pinas irregularmente/agrupada(s) 2/diferente(s) ângulo; formato
das pinas cuneada(s)/premorsa(s); número de pares pinas 11 - 13. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções)
ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) globoso(s)/obovoide(s)/rostrado(s); cor
preto/arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Planta espinescente, cespitosa, com cerca de 2 m de altura. Estipe com 1-1,5 m de comprimento e 1-2 cm de diâmetro. Folhas
pinadas, em número de 10-12 contemporâneas, apresentando bainha, pecíolo e raque armados por espinhos amarelados de base
negra, mais densos na bainha e pecíolo, escassos na raque; bainha de 11-15 cm de comprimento; pecíolo com 25-35 cm de
comprimento; raque com 45-75 cm de comprimento, possuindo 11-13 pinas em cada lado; pinas deltoides, cuneadas de ápice
largo e irregularmente recortado, com a face inferior branco-tomentosa, irregularmente distribuídas em grupos e dispostas em
vários planos, as medianas com 9-18 cm de comprimento e 7-10 cm de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada; profilo com
9-14 cm de comprimento; pedúnculo recurvado, espinhoso e achatado, com 11-18 cm; raque medindo 6-10 cm de comprimento,
contando com 4-6 raquilas de 4-9 cm de comprimento; bráctea peduncular com 15-21 cm de comprimento, externamente marrom-
tomentosa, com esparsos espinhos negro-amarelados de até 1,5 cm. Frutos maduros de cor negra, globosos ou obovados, com
1,0-1,8 cm de comprimento, de polpa suculenta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Leitman, 29, RB
W.J. Burchell, 924, K,  (K000526381)
L. Riedel, s.n., BR, Rio de Janeiro, Typus

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2000. Bactris (Palmae). Fl. Neotrop. 79: 1-181.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris chaveziae A.J.Hend.
Tem como sinônimo
basiônimo Bactris concinna  var.  sigmoidea A.J.Hend.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 6 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 4 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/agrupada(s)/diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s)/sigmóide(s);
número de pares pinas 15 - 21. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) espiciforme/bifurcada(s); bráctea(s)
do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) globoso(s)/rostrado(s)/ovoide(s); cor preto/arroxeado; epicarpo
glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinescente, cespitosa, de até 6 m de altura. Estipe medindo 1,5-4 m de comprimento e 2 cm de diâmetro, bainhas
fibrosas persistentes, apresentando espinhos negros com 1-4 cm de comprimento em seus entrenós. Folhas pinadas, totalizando
5-10 contemporâneas, com espinhos negros ou marrom-escuros na bainha, pecíolo e raque; bainha com 15 cm de comprimento,
fibrosa nas margens; pecíolo com 60-70 cm; raque com 50-80 cm de comprimento, contando com até 20 pinas linear-lanceoladas
ou sigmoides em cada lado, distribuídas irregularmente em grupos e dispostas em vários planos, as medianas com 35 cm de
comprimento e 2,5-3 cm de largura, a pina apical sempre mais larga. Inflorescência interfoliar, espigada, raramente bifurcada;
pedúnculo com 10-15 cm de comprimento, raque ausente; raquila com até 8 cm de comprimento; bráctea peduncular com até 25
cm de comprimento, densamente armada em sua parte externa por espinhos marrom-amarelados de 1 cm de comprimento. Frutos
maduros negros ou púrpura, densos na raquila, elipsoides, quase globosos, com 2-3 cm de largura e até 2 cm de comprimento,
revelando polpa suculenta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1658, NY (NY00755434), INPA,  (INPA0172907), Acre
M.T.V. do A. Campos, 943, NY, 755496,  (NY00755496), Acre

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2000. Bactris (Palmae). Fl. Neotrop. 79: 1-181.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris concinna Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris concinna, .

Tem como sinônimo
homotípico Pyrenoglyphis concinna (Mart.) Burret
heterotípico Bactris concinna  subsp.  depauperata Trail
heterotípico Bactris concinna  var.  depauperata Mart.
heterotípico Bactris concinna  var.  inundata Spruce

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 6 alt. (m); acúleo(s) preto/marrom; tamanho acúleo(s) até 5 cm. Folha: tipo
pinada(s); disposição das pinas regularmente/mesmo ângulo; formato das pinas linear(es); número de pares pinas 16 - 52.
Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) espiciforme/bifurcada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s).
Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s); cor preto/arroxeado; epicarpo com espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Caule cespitoso, com 2-6 m de altura, formando touceiras. Estipe com 1,2-5,0 m de comprimento e 1,8-3,0 cm de diâmetro,
parcialmente recoberto por bainhas foliares persistentes e muito fibrosas, dotado de espinhos negros com até 5 cm de
comprimento nos entrenós. Folhas pinadas, 4-8 contemporâneas, bainha, pecíolo e raque com espinhos negros ou amarelados,
medindo 2-10 cm de comprimento; bainha de 20-50 cm de comprimento, muito fibrosa nas margens; pecíolo com 40-85
cm de comprimento; raque de 0,7-1,4 m de comprimento, com 25-47 pinas lineares em cada lado, de margens espinulosas,
regularmente distribuídas e dispostas em um plano, as medianas com 33-70 cm de comprimento e 1,2-3,0 cm de largura.
Inflorescência interfoliar, espigada, raramente bi ou trifurcada; profilo com 12-23 cm de comprimento; pedúnculo com 10-35 cm
de comprimento; bráctea peduncular persistente, com 28-45 cm de comprimento, moderadamente armada de espinhos negros e
rígidos; raque ausente; raquila com 3,5-10 cm de comprimento. Frutos maduros negros ou púrpura, obovoides, com 1,9-2,7 cm de
comprimento e 1,4 cm de diâmetro; polpa suculenta e adocicada. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Pardini, 43, SPF, NY, INPA
A.J. Henderson, 814, INPA, 163293,  (INPA0163293), Amazonas

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Henderson, A. 2000. Bactris (Palmae). Fl. Neotrop. 79: 1-181.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris constanciae Barb.Rodr.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 4 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 6 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas regularmente ou irregularmente/agrupada(s) 2 - 4/mesmo ou diferente(s) ângulo; formato das pinas
sigmóide(s); número de pares pinas 15 - 21. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do
pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) globoso(s); cor vermelho/magenta; epicarpo muricado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Caule cespitoso, com 1,5-4,0 m de altura. Estipe com 1,3-3,5 m de comprimento e até 5 cm de diâmetro. Folhas pinadas, 4-8
contemporâneas, com bainha e pecíolo dotados de poucos espinhos negros semiachatados medindo 4-6 cm de comprimento, sendo
a raque geralmente lisa; bainha, pecíolo e raque marrom-tomentosas; bainha com 20-70 cm de comprimento, fibrosa nas margens;
pecíolo com 80-140 cm de comprimento; raque com 0,9-2,0 m de comprimento, originando 15-20 pinas sigmoides em cada lado,
mais ou menos regularmente distribuídas em grupos espaçados, discreta ou claramente dispostas em mais de um plano; as pinas
medianas medindo 33-38 cm de comprimento e 3-5 cm de largura, com ápice pêndulo-acuminado. Inflorescência interfoliar,
ramificada; pedúnculo com 12-25 cm, recurvado, geralmente glabro; profilo com 10-20 cm de comprimento; bráctea peduncular
com 28-45 cm de comprimento, escassamente armada com espinhos negros, finos e com 1 cm de comprimento; raque com 4-6
cm de comprimento, com 10-20 raquilas de até 12 cm de comprimento Frutos maduros róseos, púrpura ou vermelho-escuros,
globosos, com até 3,5 cm de diâmetro, o epicarpo muricado com pequenas projeções pontiagudas; a polpa é suculenta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 19603, INPA, 157361,  (INPA0157361), NY, 1137744,  (NY01137744), Amazonas
A.J. Henderson, 1062, NY, 1137743,  (NY01137743), Amazonas

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Bactris constanciae Barb.Rodr.

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2000. Bactris (Palmae). Fl. Neotrop. 79: 1-181.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris corossilla H.Karst.
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris corazillo H.Wendl.
heterotípico Bactris cuesco Engl.
heterotípico Bactris duidae Steyerm.
heterotípico Bactris duplex H.E.Moore
heterotípico Bactris venezuelensis Steyerm.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 4 alt. (m); acúleo(s) preto/marrom; tamanho acúleo(s) até 5 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/agrupada(s)/diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es)/sigmóide(s); número
de pares pinas 8 - 17. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/globoso(s)/obovoide(s)/rostrado(s); cor preto/arroxeado; epicarpo
glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Planta espinescente, geralmente cespitosa, medindo até 6 m de altura. Estipe com 2-4 m de comprimento e 2-3 cm de diâmetro,
apresentando espinhos negros ou marrom-escuros nos entrenós. Folhas em número de 6-12 contemporâneas, inteiras ou pinadas,
com um par de pinas apicais mais largas e até 15 pinas estreitas, lineares ou sigmoides, em cada lado da raque; em geral com
espinhos distintamente agrupados ao longo da bainha e face abaxial da raque; bainha de 20-70 cm de comprimento; pecíolo
com até 80 cm de comprimento; raque com 0,5-1,0 m de comprimento; quando presentes, as pinas são arranjadas em grupos
e dispostas em vários planos, as medianas com até 50 cm de comprimento e 5 cm de largura, de ápice aristado. Inflorescência
interfoliar, ramificada; pedúnculo recurvado medindo 15-25 cm de comprimento; profilo com 10-20 cm de comprimento; bráctea
peduncular com cerca de 30 cm de comprimento, sulcada e densamente armada de espinhos marrons e macios em sua parte
externa; raque (parte ramificada) com até 5 cm de comprimento, originando 4-14 (ramos florais) raquilas, densamente cobertas
por tricomas marrons durante a floração. Frutos maduros negros ou púrpura, depresso-globosos ou obovoides, longamente
rostrados, com 1,5-2 cm de comprimento e 2-2,5 cm de largura, dotados de polpa escassa, branca, mais ou menos seca e de sabor
ácido.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.J. Henderson, 1109, INPA, K, NY, 755450,  (NY00755450), Acre
A.J. Henderson, 1045, INPA, 163340,  (INPA0163340), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

A.J. Henderson, 1692, NY, 755449,  (NY00755449), Acre
A. J. Henderson, 820, NY, 1137747,  (NY01137747), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2000. Bactris (Palmae). Fl. Neotrop. 79: 1-181.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris cuspidata Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris cuspidata, .

Tem como sinônimo
homotípico Amylocarpus cuspidatus (Mart.) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus marajay (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus mitis (Mart.) Barb.Rodr.
heterotípico Bactris cuspidata  var.  angustipinnata Trail
heterotípico Bactris cuspidata  var.  coriacea Trail
heterotípico Bactris cuspidata  var.  marajay (Barb.Rodr.) Drude
heterotípico Bactris cuspidata  var.  mitis (Mart.) Drude
heterotípico Bactris floccosa Spruce
heterotípico Bactris marajay Barb.Rodr.
heterotípico Bactris mitis Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 2 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/agrupada(s)/mesmo ou diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s)/
sigmóide(s); número de pares pinas 6 - 13. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do
pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) globoso(s)/obovoide(s)/rostrado(s); cor laranja/vermelho; epicarpo
glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Planta espinescente, cespitosa, com até 2 m de altura. Estipe com 0,5-1,5 m de comprimento e cerca de 1 cm de diâmetro.
Folhas pinadas, 4-5 contemporâneas, bainha, pecíolo e raque branco-tomentosas, moderadamente cobertas por espinhos negros,
semiachatados, de 2,5 cm de comprimento, raque sem espinhos; bainha com 10-17 cm de comprimento; pecíolo de 20-40 cm;
raque com até 40-50 cm de comprimento, originando 7-13 pinas em cada lado, lanceoladas a sigmoides, com ápice cuspidado
e recurvado, distribuídas em grupos espaçados e dispostas em vários planos, as medianas de 15-25 x 2-5 cm. Inflorescência
interfoliar; pedúnculo de 4-6 cm de comprimento, recurvado, espinuloso; profilo com 6,5-8,0 cm de comprimento; bráctea
peduncular com 9,5-12 cm de comprimento, moderadamente armada de espinhos curtos, flexíveis e negros; raque ausente;
raquilas em número de 2-8, piloso-espinulosas durante a floração, com 2,0-3,5 cm de comprimento. Frutos maduros laranja-
avermelhados, globosos a obovoides, medindo cerca de 0,5 cm de diâmetro, com rostro curto e polpa amilácea. Espécie de
folhas pinadas, semelhantemente a B. simplicifrons, de quem se distingue principalmente por apresentar brácteas pedunculares
acentuadamente espinulosas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Norte (Amazonas, Pará, Tocantins)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Pardini, 73, INPA,  (INPA0173025), NY, 1137749,  (NY01137749), SPF, Pará
F. Kahn, 605, INPA, 172693,  (INPA0172693), Tocantins
C.F.P. Martius, s.n., F, M, Amazonas, Typus
M.J. Balick, 907, NY, 1137748,  (NY01137748), Pará

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2000. Bactris (Palmae). Fl. Neotrop. 79: 1-181.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris elegans Barb.Rodr.
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris elegantissima Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 4 alt. (m); acúleo(s) preto/marrom; tamanho acúleo(s) até 4 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas regularmente/mesmo ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s)/sigmóide(s); número de pares
pinas 17 - 32. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) espiciforme/bifurcada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) globoso(s)/rostrado(s); cor preto/arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, cespitosa, de até 3 m de altura, geralmente formando touceiras. Estipe com 1,5-2,2 m de comprimento e
0,7-1,0 cm de diâmetro, lisos ou com espinhos nos entrenós. Folhas pinadas, 6-10 contemporâneas, com poucos espinhos marrons,
de até 5 cm de comprimento, na bainha e pecíolo, ausentes na raque; bainha de 9,2-30,0 cm de comprimento, muito fibrosas;
pecíolo de 15-40 cm de comprimento; raque de 34,4-60,0 cm de comprimento, originando 21-23 pinas linear-lanceoladas em cada
lado, regularmente distribuídas e dispostas em um mesmo plano, porém ausentes em curtas extensões da raque. Inflorescência
interfoliar, espigada, bi ou trifurcada; profilo com 8 cm de comprimento; pedúnculo com 18-25 cm de comprimento, recurvado e
espinuloso; bráctea peduncular com 26-42 cm de comprimento, escassamente armada de espinhos negros ou amarelados com até
1 cm de comprimento; raque muito curta ou ausente; raquilas com até 7 cm de comprimento. Frutos maduros negros ou púrpura,
globosos, com 1,4-1,7 cm de diâmetro; mesocarpo (polpa) suculenta, branca e adocicada. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.D.A. Mota, INPA60393, INPA, 60393,  (INPA0060393), Amazonas
A. Henderson, 654, NY,  (NY01137764), K, INPA,  (INPA0170201), COL, BH, Amazonas
L.O.A. Teixeira, 1390, INPA, 111729,  (INPA0111729), Rondônia
F.E. Miranda, 439, INPA, 114777,  (INPA0114777), Pará

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2000. Bactris (Palmae). Fl. Neotrop. 79: 1-181.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris ferruginea Burret
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 10 alt. (m); acúleo(s) preto/marrom; tamanho acúleo(s) até 8 cm. Folha: tipo
pinada(s); disposição das pinas irregularmente/diferente(s) ângulo; formato das pinas sigmóide(s); número de pares pinas 25
- 54. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s)/lisa(s).
Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/globoso(s)/rostrado(s); cor preto/arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinescente, cespitosa, com até 10 m de altura, formando touceiras. Estipe com 2,5-8 m comprimento e 6-10
cm de diâmetro, densamente armado de espinhos negros com até 8 cm de comprimento nos entrenós. Folhas pinadas, 5-10
contemporâneas, muito espinhosas na bainha, pecíolo e raque; bainha de 25-35 cm de comprimento, muito fibrosas; pecíolo
com 35-80 cm de comprimento; raque de 1,3-2,0 m de comprimento, originando 33-54 pinas estreito-sigmoides em cada lado,
arqueadas, mais claras na face inferior; irregularmente distribuídas em grupos e dispostas em vários planos, as medianas com
35-65 x 3,5-7,0 cm. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo com 20-30 cm de comprimento, recurvado, liso; profilo de
25-28 cm de comprimento; bráctea peduncular lenhosa, de 60-75 cm de comprimento, marrom-brilhante, lisa ou com escassos
espinhos marrom-ferrugíneos de 1,5 cm de comprimento; raque com 30-40 cm de comprimento, dispondo de 25-45 raquilas
com até 30 cm de comprimento. Frutos maduros negros ou púrpura, brilhantes, globosos, com 1,5-2,3 cm de diâmetro, de polpa
suculenta, branca e de sabor doce-acidulado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.N. Nakajima, 27252, SPF
B. Pickel, 2502, B, Pernambuco, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris fissifrons Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris fissifrons, .

Tem como sinônimo
heterotípico Bactris aristata Mart.
heterotípico Bactris fissifrons  var.  robusta Trail
heterotípico Pyrenoglyphis aristata (Mart.) Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 3 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 4 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas regularmente ou irregularmente/agrupada(s)/mesmo ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s);
número de pares pinas 8 - 17. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s)/rostrado(s); cor amarelado/preto/arroxeado; epicarpo com espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, cespitosa, com até 3,5 m de altura. Estipe com 1,5-3,0 m de comprimento e 1-3 cm de diâmetro. Folhas
em número de 4-10 contemporâneas, pinadas, com espinhos foliares negros ou marrom-escuros com até 4 cm de comprimento,
agrupados na bainha e face adaxial do pecíolo, ausentes da raque; bainha com 20-60 cm de comprimento; pecíolo com até 40
cm de comprimento; raque com 0,4-1,0 m de comprimento, originando 2-17 pinas linear-lanceoladas em cada lado, regular
ou irregularmente arranjadas em grupos e dispostas em um único plano, as medianas com 40-50 x 2,5-10 cm, de ápice longo
e filamentoso, as pinas basais e apicais sempre mais largas que as demais. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo
recurvado e sem espinhos, com até 25 cm de comprimento; profilo de 14-23 cm de comprimento; bráctea peduncular com
30-37 cm de comprimento, sulcada, moderadamente armada com espinhos negros de 1 cm de comprimento; raque ausente ou
muito curta, com cerca de 3 cm de comprimento, originando 2-5 raquilas grossas e alongadas, com até 17 x 0,5 cm. Frutos
maduros negros ou púrpura, obovoides ou piriformes, de rostro alongado, com até 3 cm de comprimento e 1,5-2 cm de diâmetro,
apresentando polpa suculenta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., F, 18612, M, Amazonas, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris gasipaes Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris gasipaes, Bactris gasipaes var. chichagui, Bactris gasipaes var.
gasipaes.

Tem como sinônimo
homotípico Guilielma gasipaes (Kunth) L.H.Bailey

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 10 alt. (m); acúleo(s) preto/marrom/amarelo; tamanho acúleo(s) até 9 cm. Folha:
tipo pinada(s); disposição das pinas irregularmente/agrupada(s)/diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es); número de
pares pinas numerosa(s). Inflorescência: posição infrafoliar(es); ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s)/ovoide(s); cor amarelado/laranja/vermelho; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
palmeira de grande porte, espinhosa, cespitosa, até 20 m de altura. Estipes de 3-18 m de comprimento e 12-18 cm de
diâmetro, com ou sem espinhos marrons, negros ou amarelados até 10 cm de comprimento nos entrenós. Folhas pinadas,
10-20 contemporâneas, arqueadas, densament|e espinhosas ou espinhos apenas nas margens das pinas; bainha com até 1 m de
comprimento; pecíolo com 0,5-1,0 m de comprimento, com 3 fileiras de espinhos; raque de 1,5-3 m de comprimento, com 88-120
pinas lineares com ápice pêndulo, irregularmente arranjadas em grupos e dispostas em vários planos, as medianas com 50-75 cm
de comprimento e 2-3 cm de largura. Inflorescência infrafoliar; pedúnculo de 25-35 cm de comprimento; profilo com 25-45 cm;
bráctea peduncular semilenhosa, 35-60 cm, inflada, armada ou não com espinhos negros, marrons ou amarelados de 1 cm; raque
de 10-25 cm, com 35-80 raquilas. Frutos maduros avermelhados, alaranjados ou amarelados, ovoides a subglobosos, 3-6 x 2,5-4,0
cm; polpa abundante, amilácea, farinhenta e oleosa, havendo mais de uma dezena de formas e cores de fruto.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1- Frutos largamente ovoides, 3,5-6,5 x 3,0-5,0 cm...B. gasipaes var. gasipaes
1- Frutos subglobosos a obovoides, 1,2-2,3 x 1,1-1,8 cm .....B. gasipaes var. chichagui 
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris gasipaes Kunth var. gasipaes
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris ciliata (Ruiz & Pav.) Mart.
heterotípico Bactris insignis (Mart.) Baill.
heterotípico Bactris speciosa (Mart.) H.Karst.
heterotípico Bactris utilis (Oerst.) Benth. & Hook.f. ex Hemsl.
heterotípico Guilielma chontaduro H.Karst. & Triana
heterotípico Guilielma ciliata (Ruiz & Pav.) H.Wendl.
heterotípico Guilielma gasipaes  var.  chontaduro (H.Karst. & Triana) Dugand
heterotípico Guilielma gasipaes  var.  coccinea (Barb.Rodr.) L.H.Bailey
heterotípico Guilielma gasipaes  var.  flava (Barb.Rodr.) L.H.Bailey
heterotípico Guilielma gasipaes  var.  ochracea (Barb.Rodr.) L.H.Bailey
heterotípico Guilielma insignis Mart.
heterotípico Guilielma speciosa  var.  coccinea Barb.Rodr.
heterotípico Guilielma speciosa  var.  flava Barb.Rodr.
heterotípico Guilielma speciosa  var.  mitis Drude
heterotípico Guilielma speciosa  var.  ochracea Barb.Rodr.
heterotípico Guilielma speciosa Mart.
heterotípico Guilielma utilis Oerst.
heterotípico Martinezia ciliata Ruiz & Pav.
heterotípico Palma paripou Aubl.

DESCRIÇÃO

Frutos largamente ovalados, de 3,5-6,5 cm de comprimento por 3,0-5,0 cm de largura, de cor amarela, alaranjada ou vermelha.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.E. Dahlgren, 701, F, Pará
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris gasipaes var. chichagui (H.Karst.)
A.J.Hend.
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris caribaea H.Karst.
heterotípico Bactris coccinea Barb.Rodr.
heterotípico Bactris dahlgreniana Govaerts
heterotípico Bactris macana (Mart.) Pittier
heterotípico Bactris speciosa  var.  chichagui H.Karst.
heterotípico Guilielma caribaea (H.Karst.) H.Wendl.
heterotípico Guilielma macana Mart.
heterotípico Guilielma mattogrossensis Barb.Rodr.
heterotípico Guilielma microcarpa Huber

DESCRIÇÃO

Frutos subglobosos a obovados, raramente ovalados, de 1,2-2,3 cm de comprimento por 1,1-1,8 cm de largura, de cor alaranjada.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Pinard, 845, NY,  (NY00755454), Acre
C.R. Clement, 501, INPA, 149912,  (INPA0149912), Rondônia

249

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY00755454
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/INPA0149912


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris gastoniana Barb.Rodr.
Tem como sinônimo
homotípico Pyrenoglyphis gastoniana (Barb.Rodr.) Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s)/solitário(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 2 cm. Folha: tipo
pinada(s); disposição das pinas irregularmente/agrupada(s)/mesmo ângulo; formato das pinas sigmóide(s); número de pares
pinas 6 - 13. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) espiciforme; bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s).
Fruto: formato do fruto(s) ovoide(s); cor preto/arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Planta espinescente, solitária ou cespitosa, geralmente acaulescentes ou, se o caule for aéreo, geralmente com menos de 1 m de
comprimento e 2 cm de diâmetro, encoberto por bainhas foliares persistentes. Folhas pinadas, 4-10 contemporâneas, com escassos
espinhos negros, de 4-6 cm de comprimento, na bainha pecíolo e raque; bainha com 12-18 cm de comprimento, fibrosa no ápice;
pecíolo de 30-60 cm de comprimento; raque 32-50 cm comprimento, originando 9-12 pinas sigmoides, aristadas, plissadas,
distribuídas irregularmente em grupos e dispostas em um ou mais planos, as pinas medianas com 22-28 cm de comprimento e 3-4
cm de largura. Inflorescência interfoliar, espigada; pedúnculo com 12-18 m de comprimento, não recurvado, liso ou espinhoso;
profilo de 9-12 cm de comprimento; bráctea peduncular inflada, com 12-25 cm de comprimento, lisa ou densamente armada
com espínulos negros; raque ausente; raquila com 2-3 cm de comprimento. Frutos maduros de cor negra ou púrpura, brilhantes,
densamente arranjados na raquila, elipsoides ou obovoides, com 2,0-2,5 cm de comprimento por 1,0-1,5 cm de diâmetro, com anel
estaminodial na corola; mesocarpo (polpa) branco, suculento e doce-acidulada, com endocarpo duro e negro.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 658, NY, K, INPA, Amazonas
P.B. Cavalcante, 2402, NY, 1137767,  (NY01137767), Pará
A.J. Henderson, 1605, INPA, 166106,  (INPA0166106), Amazonas
A.J. Henderson, 1502, INPA, 166001,  (INPA0166001), Amazonas
S.A. Mori, 17608, NY, 1137770,  (NY01137770), Amapá

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Bactris gastoniana Barb.Rodr.

Figura 2: Bactris gastoniana Barb.Rodr.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris glassmanii Med.-Costa & Noblick
ex A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 3 alt. (m); acúleo(s) amarelo; tamanho acúleo(s) até 3 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/agrupada(s)/diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s)/sigmóide(s);
número de pares pinas 14 - 22. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do
pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/globoso(s)/rostrado(s); cor preto/arroxeado; epicarpo
glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, cespitosa, com até 3 m de altura, formando touceiras com poucas hastes. Estipe com 1,0-2,5 m de
comprimento e 1,0-2,5 cm de diâmetro, geralmente sem espinhos. Folhas pinadas, 3-8 contemporâneas, com escassos a
moderados espinhos achatados, amarelados, na bainha e face abaxial do pecíolo, geralmente ausentes da raque; bainha com
17-22 cm de comprimento, fibrosa, cinza-tomentosa; pecíolo 12-45 cm de comprimento; raque 0,4-1,2 m de comprimento,
originando 13-20 pinas linear-lanceoladas a sigmoides em cada lado, distribuídas irregularmente em grupos e dispostas em vários
planos, as pinas medianas com 17-30 cm de comprimento e 2-3 cm de largura, o ápice acuminado e recurvado. Inflorescência
interfoliar, ramificada; pedúnculo com 4-8 cm de comprimento, recurvado, não espinhoso; profilo com 7-10 cm de comprimento;
bráctea peduncular cinza-claro a marrom-tomentosa, com 14-24 cm de comprimento, recurvando-se na frutificação, escassa a
moderadamente armada com espinhos marrons; raque de 5-10 cm de comprimento, com 6-20 raquilas. Frutos maduros negro-
púrpura, glabros, depresso-globosos a globosos, de 0,6-1,0 cm de diâmetro; polpa suculenta e doce.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4681, ALCB, CEPEC, F, FTG, K, UFP
L.R. Noblick, 4686, CEPEC, BH, F, FTG, NY, Bahia, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris glaucescens Drude
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris glaucescens, .

Tem como sinônimo
heterotípico Bactris anisitsii Barb.Rodr.
heterotípico Bactris glaucescens  var.  melanacantha Drude
heterotípico Bactris tucum Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 4 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 7 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/agrupada(s) 2 - 6/diferente(s) ângulo; formato das pinas oblanceolada(s); número de pares
pinas 21 - 49. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s).
Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/globoso(s)/rostrado(s); cor preto/arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinescente, cespitosa, até 5 m de altura, formando touceiras. Estipe com 1-4 m de comprimento e 2,5-4,0 cm de
diâmetro, com anéis de espinhos negros em volta dos nós. Folhas pinadas, 5-12 contemporâneas, levemente arqueadas, bainha,
pecíolo e raque esbranquiçadas, com espinhos negro-acinzentados, achatados, com até 10 cm de comprimento; bainha de
26-30 cm de comprimento, fibrosa no ápice; pecíolo de 10-35 cm; raque com 0,5-1,2 m de comprimento, originando 21-42
pinas plissadas, oblongo-lanceoladas, cinza-escuro na face inferior, irregularmente arranjadas em grupos e dispostas em vários
planos, pinas medianas com 14-32 cm de comprimento por cerca de 2 cm de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada;
pedúnculo de 12-24 cm de comprimento; profilo de 8-15 cm de comprimento; bráctea peduncular esbranquiçada, com 20-30 cm
de comprimento, moderadamente armada com espinhos negros de 1 cm de comprimento; raque com 5-7 cm de comprimento,
originando 24-35 raquilas. Frutos globosos, quando maduros de cor negra ou púrpura, brilhantes, com 1,3-1,7 cm de diâmetro;
mesocarpo (polpa) suculenta e doce.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 812, COL, INPA, K, NY
H.A. Weddell, 3216, P (P00725909), P (P00725903), P (P00725905), P (P00725906), P (P00725907), P (P00725908), Mato
Grosso, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris halmoorei A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 10 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 8 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/diferente(s) ângulo; formato das pinas lanceolada(s); número de pares pinas 20 - 40.
Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto:
formato do fruto(s) obovoide(s)/rostrado(s); cor laranja/vermelho; epicarpo com espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa e cespitosa, com espinhos nos entrenós. Estipe com até 8 m de comprimento e 4-5 cm de diâmetro. Folhas
pinadas, 5-10 contemporâneas, com espinhos negros e semiachatados, até 10 cm de comprimento, mais adensados na bainha
e base do pecíolo, raros na face abaxial da raque; bainha com 20-50 cm de comprimento; pecíolo 0,5-1,0 m de comprimento;
raque com até 2,5 m de comprimento, originando 25-45 pinas lanceoladas em cada lado, distribuídas irregularmente em grupos
e dispostas em vários planos, as medianas com 40-55 cm de comprimento e 4-6 cm de largura, geralmente com nervuras
transversais proeminentes. Inflorescências interfoliares, ramificadas; pedúnculo recurvado, achatado e espinhoso, com 15-25 cm
de comprimento; profilo com 20-25 cm de comprimento; bráctea peduncular densamente armada com espinhos negros ou marrons
de 1 cm de comprimento; raque com cerca de 8 cm de comprimento, originando mais de 70 raquilas filiformes, espinulosas, com
até 15 cm de comprimento. Frutos maduros avermelhados ou alaranjados, espinulosos, obovoides,
rostrados, com até 1,5 cm de diâmetro; mesocarpo amiláceo de pequena espessura; endocarpo escuro e duro, tendo uma única
semente de endoperma homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1689, INPA, NY (NY00755452)
A. Henderson, 854, INPA, NY, Amazonas, Typus
A.J. Henderson, 1686, INPA, 172935,  (INPA0172935), NY,  (NY00755453), Acre
B.A. Krukoff, 6517, NY, 1137775,  (NY01137775), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris hatschbachii Noblick ex A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 5 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 4 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/agrupada(s)/diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s); número
de pares pinas 25 - 54. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/globoso(s); cor preto/arroxeado; epicarpo muricado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
palmeira espinhosa, cespitosa, formando touceiras, até 6 m de altura. Estipe com 2,5-5,0 m de comprimento e 2-5 cm de diâmetro,
bainhas foliares persistentes e espinhos negros nos entrenós. Folhas pinadas, 5-11 contemporâneas, bainha e pecíolo escassa
a moderadamente armados com espinhos negros até 4 cm de comprimento, raque com poucos espinhos; bainha até 40 cm de
comprimento, fibrosa; pecíolo com 15-25 cm de comprimento; raque com 1,2-1,6 m de comprimento, originando 22-35 pinas
linear-lanceoladas em cada lado, em grupos discretos e espaçados, dispostas em um ou dois planos; as pinas medianas com 40-60
cm de comprimento e 2 cm de largura, com o ápice acuminado. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo com 25-35 cm de
comprimento, recurvado e espinuloso; profilo com 18-22 cm de comprimento; bráctea peduncular com 25-30 cm de comprimento,
escassa a densamente armada com espinhos finos e negros, recurvada; raque com 3-5 cm de comprimento, com 10-20 raquilas de
11-12 cm de comprimento. Frutos maduros negros ou púrpura, depressos-globosos (achatados nas extremidades), com 2,0-3,3 cm
de diâmetro; epicarpo muricado com projeções pontiagudas e curtas; mesocarpo (polpa) suculento e doce-acidulado; endocarpo
duro.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 47145, MBM, Paraná
G. Hatschbach, 38105, MBM, Paraná, Typus
L. Rossi, 1065, SP, 254419,  (SP002758), SP, 254419a,  (SP002759), SP, 254419c,  (SP002760), SP, 254419b, 
(SP002761), SP, 254419d,  (SP002762), SP, 254419e,  (SP002763), SP, 254419f,  (SP002764), São Paulo, Typus
M.M.R.F. Melo, 1091, SP, 272566,  (SP002765), SP, 272566a,  (SP002766), SP, 272566b,  (SP002767), SP, 272566c, 
(SP002768), SP, 272566d,  (SP002769), SP, 272566e,  (SP002770), São Paulo, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris hirta Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris hirta, Bactris hirta var. hirta, Bactris hirta var. lakoi, Bactris hirta
var. spruceana.

Tem como sinônimo
basiônimo Amylocarpus hirtus (Mart.) Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s)/solitário(s); alt. (m) até 3 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 4 cm. Folha: tipo
pinada(s)/inteira; disposição das pinas regularmente ou irregularmente/agrupada(s)/mesmo ângulo; formato das pinas linear(es)/
lanceolada(s)/sigmóide(s); número de pares pinas 12 - 33. Inflorescência: posição infrafoliar(es)/interfoliar; ramificação(ções)
espiciforme/ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) globoso(s)/obovoide(s); cor
laranja/vermelho/preto; epicarpo com espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinescente, cespitosa e formando touceiras de até 2 m de altura. Estipe com 0,5-1,8 m de comprimento e 0,5-1,5
cm de diâmetro, encoberto por bainhas foliares persistentes, espinhoso ou não, os mais longos geralmente inclinados sobre
outras plantas. Folhas inteiras ou pinadas, 4-8 contemporâneas, geralmente as nervuras transversais proeminentes, bainha e
pecíolo espinulosas-tomentosas ou apenas tomentosas, espinhos ausentes da raque foliar; bainha com 5-9 cm de comprimento;
pecíolo com 6-18 cm de comprimento; raque com 10-25 cm de comprimento; lâmina foliar mais larga e profundamente bífida
no ápice, com até 60 cm de comprimento e 28 cm de largura no ápice da raque. Inflorescência inter ou infrafoliar, neste caso
sempre entre bainhas foliares persistentes, espigada ou pouco ramificada; pedúnculo com 7-15 cm de comprimento, espinuloso e
recurvado com frutos; profilo com 5-10 cm de comprimento; bráctea peduncular com 8-12 cm de comprimento, reta, moderada
a densamente armada com espinhos curtos, finos, negros ou marrons; raque ausente ou com menos de 1 cm, originando 1-4
raquilas. Frutos maduros avermelhados, globosos, espinulosos, até 0,8 cm de diâmetro; de polpa amilácea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das variedades de B. hirta:
1- Bainha, pecíolo e raque foliar densamente cobertos por pequenos espinhos de até 2 cm de comprimento; lâmina foliar
pinada ....B. hirta var. lakioi
1'- Bainha, pecíolo e raque foliar sem densa cobertura de espinescência de até 2 cm de comprimento; lâmina foliar inteira ou
pinada:

256

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

2- Pecíolo foliar curto (5-15 cm de comprimento); espinhos ausentes na bainha e pecíolo; Lâmina foliar inteira, com nervação
transversal proeminente.....B. hirta var. hirta
2'- Pecíolo foliar longo (40-89 cm de comprimento); espinhos geralmente presentes sobre a bainha e na parte proximal do pecíolo;
lâmina foliar inteira ou pinada, geralmente sem nervação transversal proeminente....B. hirta var. spruceana.
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Bactris hirta Mart. var. hirta
Tem como sinônimo
heterotípico Amylocarpus ericetinus (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus geonomoides (Drude) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus hylophilus  var.  glabrescens (Drude) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus hylophilus  var.  macrocarpus (Drude) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus hylophilus  var.  nanus (Trail) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus hylophilus (Spruce) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus linearifolius (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus pectinatus (Mart.) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus platyspinus Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus pulcher (Trail) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus setipinnatus (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Bactris ericetina Barb.Rodr.
heterotípico Bactris hirta  subsp.  pulchra Trail
heterotípico Bactris hirta  var.  mollis (Dammer) A.J.Hend.
heterotípico Bactris hirta  var.  pulchra (Trail) A.J.Hend.
heterotípico Bactris longipes  var.  exilis Trail
heterotípico Bactris mollis Dammer
heterotípico Bactris platyspina (Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Bactris pulchra (Trail) Drude
heterotípico Bactris unaensis Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
palmeira espinhosa, cespitosa e formando touceiras de até 2 m de altura. Estipe com 0,5-1,8 m de comprimento e 0,5-1,5 cm
de diâmetro, encoberto por bainhas foliares persistentes, espinhoso ou não, os mais longos geralmente inclinados sobre outras
plantas. Folhas inteiras, 4-8 contemporâneas, geralmente as nervuras transversais proeminentes, bainha e pecíolo espinulosas-
tomentosas ou apenas tomentosas, espinhos ausentes da raque foliar; bainha com 5-9 cm de comprimento; pecíolo com 6-18 cm
de comprimento; raque com 10-25 cm de comprimento; lâmina foliar mais larga e profundamente bífida no ápice, com até 60
cm de comprimento e 28 cm de largura no ápice da raque. Inflorescência inter ou infrafoliar, neste caso sempre entre bainhas
foliares persistentes, espigada ou pouco ramificada; pedúnculo com 7-15 cm de comprimento, espinuloso e recurvado com frutos;
profilo com 5-10 cm de comprimento; bráctea peduncular com 8-12 cm de comprimento, reta, moderada a densamente armada
com espinhos curtos, finos, negros ou marrons; raque ausente ou com menos de 1 cm, originando 1-4 raquilas. Frutos maduros
avermelhados, globosos, espinulosos, até 0,8 cm de diâmetro; de polpa amilácea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 859, COL, INPA, NY
C.F.P. Martius, s.n., M, F, neg. 18614, Amazonas
T. Emilio, 796, INPA, 246330,  (INPA0246330), Amazonas
T. Emilio, 720, INPA, 246260,  (INPA0246260), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris hirta var. lakoi (Burret) A.J.Hend.
Tem como sinônimo
basiônimo Bactris lakoi Burret

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Bactris (Palmae)' - Flora Neotropica Monograph 79, 2000, de Andrew Henderson:
Bainha, pecíolo e raque densamente coberta por pelos espinulosos macios de até 2 cm de comprimento; lâmina pinada, com 20-30
penas de cada lado da raque, dispostas regularmente porém com alguns intervalos, de forma linear-lanceolada e pilosas em ambas
as faces, as da porção mediana da raque de 11-15 cm de comprimento. Frutos espinulosos.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

T. Emilio, 719, INPA, 246259,  (INPA0246259), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris hirta var. spruceana (Trail)
A.J.Hend.
Tem como sinônimo
basiônimo Bactris pectinata Mart.
heterotípico Bactris atrox Burret
heterotípico Bactris formosa Barb.Rodr.
heterotípico Bactris geonomoides Drude
heterotípico Bactris hoppii Burret
heterotípico Bactris huebneri Burret
heterotípico Bactris hylophila  var.  glabrescens Drude
heterotípico Bactris hylophila  var.  macrocarpa Drude
heterotípico Bactris hylophila  var.  nana (Trail) Drude
heterotípico Bactris hylophila Spruce
heterotípico Bactris integrifolia Wallace
heterotípico Bactris linearifolia Barb.Rodr.
heterotípico Bactris longipes Poepp.
heterotípico Bactris microcarpa Spruce
heterotípico Bactris pectinata  subsp.  hylophila (Spruce) Trail
heterotípico Bactris pectinata  subsp.  microcarpa (Spruce) Trail
heterotípico Bactris pectinata  subsp.  turbinata (Spruce) Trail
heterotípico Bactris pectinata  var.  nana Trail
heterotípico Bactris pectinata  var.  setipinnata (Barb.Rodr.) Trail
heterotípico Bactris pectinata  var.  spruceana Trail
heterotípico Bactris pectinata  var.  subintegrifolia Trail
heterotípico Bactris setipinnata Barb.Rodr.
heterotípico Bactris turbinata Spruce

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira geralmente cespitosa, formando pequenas touceiras. Estipe com 1-2 m de comprimento e 0,5-1,7 cm de diâmetro,
com ou sem espinhos nos entrenós. Folhas 3-7 contemporâneas, inteiras ou pinadas, com 7-20 pinas lineares em cada lado da
raque, regularmente distribuídas e dispostas em um único plano, as medianas com cerca de 40 cm de comprimento por até 2 cm
de largura; espinhos foliares negros de 0,5-4,0 cm, adensados na bainha e pecíolo, ou a bainha, pecíolo e raque foliar apenas
espinulosos; bainha de 10-20 cm de comprimento; pecíolo de 35-75 cm de comprimento; raque com 15-78 cm de comprimento.
Inflorescência inter ou infrafoliar, espigada ou ramificada; pedúnculo reto ou recurvado, espinhoso ou não, de 5-16 cm de
comprimento; raque ausente ou com menos de 1 cm, originando 1-4 raquilas de 2,5-6,0 cm de comprimento; bráctea peduncular
de 15 cm de comprimento, esparsa ou densamente coberta por espinhos negros ou marrons de menos de 1 cm. Frutos maduros
avermelhados, globosos ou obovoides, rostrados, de menos de 1 cm de diâmetro, geralmente espinulosos, de mesocarpo (polpa)
escassa e amilácea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

BIBLIOGRAFIA
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Bactris horridispatha Noblick ex
A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 4 alt. (m); acúleo(s) marrom/amarelo; tamanho acúleo(s) até 5 cm. Folha: tipo
pinada(s); disposição das pinas regularmente/mesmo ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s); número de
pares pinas 15 - 21. Inflorescência: posição infrafoliar(es); ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s); cor preto/arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinescente, cespitosa, com cerca de 4 m de altura, formando touceiras ralas ou densas. Estipe com 1-3 m de
comprimento e 1,5-3,0 cm de diâmetro, com espinhos marrons de até 5 cm de comprimento nos entrenós. Folhas pinadas,
4-8 contemporâneas, bainha e pecíolo moderadamente armados com espinhos mais ou menos achatados, marrom-amarelados
(escuros na base e ápice), com até 8 cm de comprimento, raque com poucos espinhos; bainha de 18-27 cm de comprimento,
pouco fibrosa; pecíolo de 12-60 cm de comprimento; raque de 0,5-1,5 m de comprimento, com 17-25 pinas lineares ou linear-
lanceoladas com ápice acuminado, regularmente distribuídas e dispostas em um mesmo plano, pinas medianas com 35-64 cm
de comprimento, e 2-6 cm de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo com 11-30 cm de comprimento, pouco
recurvado e sem espinhos; profilo de 11-15 cm de comprimento; bráctea peduncular com 25-46 cm de comprimento, densamente
armada com espinhos amarelados ou marrom-escuros, flexíveis, até 1,5 cm de comprimento; raque de 2-12 cm de comprimento,
com 3-5 raquilas de até 11 cm de comprimento. Frutos maduros negros ou púrpura, obovoides a elipsoides, com 2,5-3,5 cm de
comprimento e 2-2,5 cm de diâmetro; polpa suculenta e adocicada.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4730, CEPEC, F, K, NY, Bahia, Typus
L.R. Noblick, 4608, CEPEC, F, FTG, ALCB
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Bactris killipii Burret
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s)/solitário(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) não; tamanho acúleo(s) não. Folha: tipo bífida(s)/
inteira; disposição das pinas não; formato das pinas não; número de pares pinas não. Inflorescência: posição interfoliar;
ramificação(ções) espiciforme/ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) lisa(s). Fruto: formato do fruto(s) globoso(s); cor
laranja; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Caule de até 1,5 m de altura, cespitoso, com espinhos apenas no ápice dos lobos foliares. Estipe com 10-50 cm de comprimento
e 1-1,5 cm de diâmetro. Folhas inteiras, ascendentes, 7-10 contemporâneas, raramente folhas pinadas com 2-4 pares de pinas;
bainha e parte basal do pecíolo marrom ou vermelho-tomentosos; bainha com 10-18 cm de comprimento; pecíolo com 25-80 cm
de comprimento, reto e ascendente; raque curta, com 5-22 cm de comprimento; lâmina foliar inteira, profundamente bífida, os
lobos foliares muito rígidos e plissados, com 45-60 cm de comprimento e 5-10 cm de largura. Inflorescência interfoliar, espigada;
pedúnculo de 11-19 cm de comprimento, reto, não espinuloso; profilo de 7 cm de comprimento; bráctea peduncular com 16-24
cm de comprimento, não espinulosa, reta, frágil, externamente marrom-tomentosa; raque ausente; raquila reta, com até 5 cm
de comprimento, pilosa na floração. Frutos maduros alaranjados-avermelhados ou vermelhos, lisos, globosos a elipsoides, com
1,2-1,5 cm de comprimento e 0,5-1,0 cm de diâmetro; o mesocarpo (polpa) é amiláceo; endocarpo duro, com uma única semente.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1514, K, INPA, NY
Henderson, A.J., 1057, INPA, 163352,  (INPA0163352), Amazonas
Henderson, A.J., 1059, NY, 1137799,  (NY01137799), INPA, 163354,  (INPA0163354), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris macroacantha Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris acanthospatha (Trail) Trail ex Drude
heterotípico Bactris confluens  var.  acanthospatha Trail
heterotípico Bactris confluens Linden & H.Wendl.
heterotípico Bactris platyacantha Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 4 alt. (m); acúleo(s) não/amarelo; tamanho acúleo(s) até 5 cm. Folha: tipo
pinada(s); disposição das pinas regularmente ou irregularmente/agrupada(s)/mesmo ângulo/diferente(s) ângulo; formato das
pinas sigmóide(s)/oblanceolada(s); número de pares pinas 12 - 33. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções)
ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s)/rostrado(s); cor preto/
arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, de até 5 m de altura total, cespitosa, formando grandes colônias (mais de 25 estipes), com espinhos
negros e achatados próximo aos nós. Estipe com de 1,3-4,0 m de comprimento e 1,5-2,5 cm de diâmetro. Folhas pinadas, 5-12
contemporâneas; bainha, pecíolo e base da raque moderadamente armados com espinhos negros ou marrons, achatados, de 2-4
cm de comprimento; bainha de 15-36 cm de comprimento, fibrosa; pecíolo de 30-90 cm de comprimento; raque de 1,2-1,5 m
de comprimento, com 8-15 pinas sigmoides em cada lado da raque, de ápice recurvado e filiforme, regular ou irregularmente
distribuídas em grupos e dispostas em vários planos, as medianas de 30-50 cm de comprimento e 4-9 cm de largura. Inflorescência
interfoliar, ramificada; pedúnculo de 25-55 cm de comprimento, recurvado e espinuloso; profilo de 17-28 cm de comprimento;
bráctea peduncular com 40-55 cm de comprimento, marrom-tomentosa, escassa a densamente armada com espinhos curtos,
achatados, marrons ou amarelados; raque com 5-8 cm de comprimento, originando 11-15 raquilas. Frutos maduros negros ou
púrpura, obovoides, rostrados, com 3,5 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro; de polpa suculenta e doce.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.J. Henderson, 1554, NY, 1137802,  (NY01137802), Amazonas
R. Pardini, 71, INPA, 173023,  (INPA0173023), NY, 1137803,  (NY01137803), SPF, Pará
C.F.P. Martius, 3243, M, F, negs. 18620 18621, Amazonas, Typus
D. Daly, 10269, NY, 702885,  (NY00702885), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris major Jacq.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris major, Bactris major var. infesta, Bactris major var. major.

Tem como sinônimo
homotípico Augustinea major (Jacq.) H.Karst.
homotípico Pyrenoglyphis major (Jacq.) H.Karst.
heterotípico Pyrenoglyphis chapadensis (Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Pyrenoglyphis cruegeriana (Griseb.) H.Karst.
heterotípico Pyrenoglyphis curuena (Trail) Burret
heterotípico Pyrenoglyphis exaltata (Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Pyrenoglyphis gaviona (Trail) Burret
heterotípico Pyrenoglyphis hoppii Burret
heterotípico Pyrenoglyphis mattogrossensis (Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Pyrenoglyphis nemorosa (Barb.Rodr.) Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 10 alt. (m); acúleo(s) marrom; tamanho acúleo(s) até 6 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas regularmente ou irregularmente/mesmo ângulo; formato das pinas linear(es); número de pares pinas 20
- 40. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto:
formato do fruto(s) obovoide(s)/ovoide(s); cor preto/arroxeado; epicarpo com espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Caule cespitoso de até 5 m de altura, formando touceiras densas. Estipe de 1,2-3,5 m de comprimento e 2-6 cm de diâmetro,
obscurecido por bainhas foliares persistentes muito fibrosas, espinhos negros até 8 cm nos entrenós. Folhas pinadas, 4-10
contemporâneas, bainha, pecíolo e raque densamente armados com espinhos negros ou cinzas, de até 9 cm.; bainha com 18-45
cm; pecíolo com 0,2-0,7 cm; raque de 0,8-1,6 m, com 28-42 pinas lineares, rígidas, aristadas, regularmente arranjadas e dispostas
em um plano, exceto no meio da raque, as pinas medianas com 30-50 cm de comprimento e 1,5-2,5 cm de largura. Inflorescência
interfoliar, ramificada; pedúnculo com 15-25 cm, recurvado, espinhoso; profilo de 12-27 cm; bráctea peduncular de 30-42 cm,
moderadamente armada com espinhos negros ou marrons; raque curta, 0,5-4,0 cm, 2-8 raquilas. Frutos maduros negros ou
púrpura, elipsoides, com cerca de 3,5 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro, com um anel estaminodial no perianto; de polpa
suculenta. fina e de sabor doce-acidulado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Várzea, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Maranhão, Piauí)
Possíveis ocorrências
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Norte (Amapá, Roraima, Tocantins)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das variedades de B. major:
1- Frutos de 1,5-3,0 x 1-2 cm .......B. major var. infesta
1'- Frutos de 3,5-4,5 x 2,0-3,5 cm....B. major var. major
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Bactris major Jacq. var. major
Tem como sinônimo
heterotípico Augustinea balanoidea Oerst.
heterotípico Augustinea ovata Oerst.
heterotípico Bactris albonotata L.H.Bailey
heterotípico Bactris augustinea L.H.Bailey
heterotípico Bactris balanoidea (Oerst.) H.Wendl.
heterotípico Bactris beata L.H.Bailey
heterotípico Bactris broadwayi L.H.Bailey
heterotípico Bactris cateri L.H.Bailey
heterotípico Bactris chaetorhachis Mart.
heterotípico Bactris cruegeriana Griseb.
heterotípico Bactris demerarana L.H.Bailey
heterotípico Bactris ellipsoidalis L.H.Bailey
heterotípico Bactris major  var.  megalocarpa (Trail ex Thurn) A.J.Hend.
heterotípico Bactris megalocarpa Trail ex Thurn
heterotípico Bactris minax Miq.
heterotípico Bactris obovoidea L.H.Bailey
heterotípico Bactris ottostapfeana Barb.Rodr.
heterotípico Bactris ovata (Oerst.) H.Wendl.
heterotípico Bactris planifolia L.H.Bailey
heterotípico Bactris socialis Mart.
heterotípico Bactris superior L.H.Bailey
heterotípico Bactris swabeyi L.H.Bailey
heterotípico Palma zagueneti Aubl.
heterotípico Pyrenoglyphis balanoidea (Oerst.) H.Karst.
heterotípico Pyrenoglyphis chaetorhachis (Mart.) Burret
heterotípico Pyrenoglyphis ottostapfeana (Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Pyrenoglyphis ovata (Oerst.) H.Karst.
heterotípico Pyrenoglyphis superior (L.H.Bailey) Burret

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira cespitosa, de médio porte, até 10 m de altura, formando touceiras densas em áreas abertas naturais ou cultivadas. Estipe
de 1-8 m de comprimento e 2-7 cm de diâmetro, bainhas foliares persistentes e fibrosas, espinhos de 7 cm nos entrenós. Folhas
pinadas, 4-8 unidades, bainha, pecíolo e raque com espinhos negros de até 11 cm; bainha de 22-54 cm, muito fibrosa nas margens;
pecíolo de 0,2-0,9 cm; raque de até 2 m, com 25-40 pinas lineares, regularmente arranjadas e dispostas em um plano, exceto no
meio da raque, pinas medianas com 35-55 cm de comprimento e 1,5-3,0 cm de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada;
pedúnculo recurvado, espinuloso ou espinhoso, com 19-35 cm; profilo de 15-30 cm; bráctea peduncular com 28-55 cm de
comprimento, moderadamente armada com espinhos negros ou marrom-amarelados de 1 cm; raque de 0,5-3,0 cm, com 4-10
raquilas; Frutos maduros negros ou púrpura, elipsoides ou obovoides, com 3,5-4,0 cm de comprimento e 2,0-2,5 cm de diâmetro,
anel estaminodial no perianto; mesocarpo (polpa) suculenta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.J. Balick, 1352, NY, MG, INPA, COL
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Bactris major var. infesta (Mart.) Drude
Tem como sinônimo
basiônimo Bactris infesta Mart.
homotípico Pyrenoglyphis infesta (Mart.) Burret
heterotípico Bactris chapadensis Barb.Rodr.
heterotípico Bactris curuena (Trail) Trail ex Drude
heterotípico Bactris exaltata Barb.Rodr.
heterotípico Bactris gaviona (Trail) Trail ex Drude
heterotípico Bactris major  var.  mattogrossensis Kuntze
heterotípico Bactris mattogrossensis Barb.Rodr.
heterotípico Bactris nemorosa Barb.Rodr.
heterotípico Bactris socialis  subsp.  curuena Trail
heterotípico Bactris socialis  subsp.  gaviona Trail

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, cespitosa, até 5 m de altura, formando touceiras densas. Estipe de 1,2-3,5 m de comprimento e 2-6 cm de
diâmetro, obscurecido por bainhas foliares persistentes muito fibrosas, espinhos negros até 8 cm nos entrenós. Folhas pinadas,
4-10 contemporâneas, bainha, pecíolo e raque densamente armados com espinhos negros ou cinzas, de até 9 cm.; bainha com
18-45 cm; pecíolo com 0,2-0,7 cm; raque de 0,8-1,6 m, com 28-42 pinas lineares, rígidas, aristadas, regularmente arranjadas
e dispostas em um plano, exceto no meio da raque, as pinas medianas com 30-50 cm de comprimento e 1,5-2,5 cm de largura.
Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo com 15-25 cm, recurvado, espinhoso; profilo de 12-27 cm; bráctea peduncular de
30-42 cm, moderadamente armada com espinhos negros ou marrons; raque curta, 0,5-4,0 cm, 2-8 raquilas. Frutos maduros negros
ou púrpura, elipsoides, com cerca de 3,5 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro, com um anel estaminodial no perianto; de polpa
suculenta. fina e de sabor doce-acidulado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Nee, 34953, INPA, K, NY
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Bactris maraja Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris maraja, Bactris maraja var. chaetospatha, Bactris maraja var.
juruensis, Bactris maraja var. maraja, Bactris maraja var. trichospatha.

Tem como sinônimo
homotípico Pyrenoglyphis maraja (Mart.) Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 7 alt. (m); acúleo(s) preto/amarelo; tamanho acúleo(s) até 4 cm. Folha: tipo
pinada(s)/inteira; disposição das pinas irregularmente/agrupada(s) 2 - 5/diferente(s) ângulo; formato das pinas lanceolada(s)/
sigmóide(s); número de pares pinas 12 - 33. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do
pedúnculo(s) pubescente(s). Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/obovoide(s)/rostrado(s); cor preto/arroxeado; epicarpo com
espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinescente, cespitosa, com até 3 m de altura total, formando touceiras pequenas. Estipe com 1,7-2,3 m de comprimento
e 2 cm de diâmetro, com espinhos achatados, negros ou marrons nos entrenós. Folhas inteiras, 6-14 contemporâneas,
moderadamente armadas com espinhos achatados, negros ou marrons, na bainha, pecíolo e raque; bainha com 15-25 cm de
comprimento, com poucas fibras escuras; pecíolo com 12-35 cm de comprimento; raque com 35-65 cm de comprimento; lâmina
foliar com 80 cm de comprimento e 15-25 cm de largura na altura do ápice da raque, face abaxial verde clara. Inflorescência
interfoliar, ramificada; pedúnculo tomentoso ou espinuloso, achatado e recurvado, com 18-25 cm de comprimento; profilo
12-15 cm de comprimento; bráctea peduncular com 25-45 cm de comprimento, recoberta por uma densa camada espinulosa-
aveludada de cor marrom escura, com espinhos negros e achatados, de menos de 1 cm, no ápice; raque com 5 cm de comprimento,
originando 9-11 raquilas com 10-18 cm de comprimento. Frutos maduros negros ou púrpura, obovoides, com 1,8-2,0 cm de
comprimento e 1,5-1,8 cm de diâmetro; de polpa suculenta de sabor doce-acidulado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Piauí)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das variedades de B. maraja:
1- Folhas simples (inteiras ou bifurcadas).......B. maraja var. chaetospatha
1'- Folhas pinadas (raramente simples)
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2- Bainha, pecíolo e raque com uma cobertura rala de espinhos; pinas foliares em número em número de 6-11 por lado da raque;
raquilas em número de 2-9; frutos até 1 cm de diâmetro......B. maraja var. juruensis.
2'- Bainha, pecíolo e raque com densa cobertura de espinhos; pinas em número de 8-30 por lado da raque; raquilas em número de
8-17 por lado; frutos até 1,7 cm de diâmetro.
3- Espinhos foliares marrom-amarelados; bráctea peduncular lisa ou tomentosa.....B. maraja var. maraja
3'- Espinhos foliares marrom-escuros; bráctea peduncular densamente coberta por espinhos finos de cor marrom-escuros, dando
aparência de veludo......B. maraja var. trichospatha
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Bactris maraja Mart. var. maraja
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris armata Barb.Rodr.
heterotípico Bactris bijugata Burret
heterotípico Bactris chloracantha Poepp.
heterotípico Bactris divisicupula L.H.Bailey
heterotípico Bactris elatior Wallace
heterotípico Bactris erostrata Burret
heterotípico Bactris fuscospina L.H.Bailey
heterotípico Bactris granariuscarpa Barb.Rodr.
heterotípico Bactris gymnospatha Burret
heterotípico Bactris leptospadix Burret
heterotípico Bactris leptotricha Burret
heterotípico Bactris leucacantha Linden & H.Wendl.
heterotípico Bactris macrocarpa Wallace
heterotípico Bactris maraja  subsp.  limnaia Trail
heterotípico Bactris maraja  subsp.  sobralensis Trail
heterotípico Bactris maraja  var.  limnaia (Trail) Drude
heterotípico Bactris maraja  var.  sobralensis (Trail) Drude
heterotípico Bactris maraja  var.  trailii A.D.Hawkes
heterotípico Bactris monticola Barb.Rodr.
heterotípico Bactris paucijuga Barb.Rodr.
heterotípico Bactris sanctae-paulae Engl.
heterotípico Bactris sigmoidea Burret
heterotípico Bactris sobralensis  var.  limnaia (Trail) Barb.Rodr.
heterotípico Bactris sobralensis (Trail) Barb.Rodr.
heterotípico Bactris sylvatica Barb.Rodr.
heterotípico Bactris sylvatica Barb.Rodr.
heterotípico Bactris umbraticola Barb.Rodr.
heterotípico Bactris umbrosa Barb.Rodr.
heterotípico Pyrenoglyphis leucacantha (Linden & H.Wendl.) Burret

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira cespitosa, até 5 m de altura. Estipe com 2,7-4,2 m de comprimento e 1,7-3,0 cm de diâmetro, espinhos achatados de até
4 cm, amarelados ou negros nos entrenós. Folhas pinadas, 7-10 contemporâneas, bainha, pecíolo e raque moderada a densamente
armadas com espinhos achatados, amarelados (ápice e base negros), até 7 cm; bainha de 18-30 cm, com fibras escuras; pecíolo
com 16-40 cm; raque de 0,60-1,50 m, originando 12-22 pinas sigmoides, pilosas embaixo, ápice pêndulo, irregularmente
arranjadas e dispostas em vários planos, as apicais mais largas, as medianas 25-45 x 4-7 cm. Inflorescência interfoliar, ramificada;
pedúnculo 13-19 cm, recurvado, marrom-tomentoso ou espinuloso; profilo 8-26 cm; bráctea peduncular de 25-45 cm, glabra ou
marrom-tomentosa, poucos espinhos curtos e achatados no ápice; raque de 3-5 cm, com cerca de 17 raquilas. Frutos maduros
negros ou púrpura, depressos-globosos a obovoides, até 1,7 cm de diâmetro; polpa suculenta.
Habitat - florestas primárias ou secundárias, em terra firme ou áreasY inundáveis. Amplamente distribuída, na Amazônia. No
Brasil ocorre no Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e norte do Mato Grosso. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Piauí)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Pardini, 38, NY, , , , , , , , , ,  (NY01137832)
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Bactris maraja var. chaetospatha (Mart.)
A.J.Hend.
Tem como sinônimo
basiônimo Bactris chaetospatha Mart.

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, cespitosa, com até 3 m de altura total, formando touceiras pequenas. Estipe com 1,7-2,3 m de comprimento
e 2 cm de diâmetro, com espinhos achatados, negros ou marrons nos entrenós. Folhas inteiras, 6-14 contemporâneas,
moderadamente armadas com espinhos achatados, negros ou marrons, na bainha, pecíolo e raque; bainha com 15-25 cm de
comprimento, com poucas fibras escuras; pecíolo com 12-35 cm de comprimento; raque com 35-65 cm de comprimento; lâmina
foliar com 80 cm de comprimento e 15-25 cm de largura na altura do ápice da raque, face abaxial verde clara. Inflorescência
interfoliar, ramificada; pedúnculo tomentoso ou espinuloso, achatado e recurvado, com 18-25 cm de comprimento; profilo
12-15 cm de comprimento; bráctea peduncular com 25-45 cm de comprimento, recoberta por uma densa camada espinulosa-
aveludada de cor marrom escura, com espinhos negros e achatados, de menos de 1 cm, no ápice; raque com 5 cm de comprimento,
originando 9-11 raquilas com 10-18 cm de comprimento. Frutos maduros negros ou púrpura, obovoides, com 1,8-2,0 cm de
comprimento e 1,5-1,8 cm de diâmetro; de polpa suculenta de sabor doce-acidulado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Pardini, 59, INPA, NY
C.F.P. Martius, s.n., F, neg. 18605, M, Amazonas, Typus
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Bactris maraja var. juruensis (Trail)
A.J.Hend.
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris bella Burret
heterotípico Bactris chlorocarpa Burret
heterotípico Bactris incommoda Trail
heterotípico Bactris juruensis Trail
heterotípico Bactris krichana Barb.Rodr.
heterotípico Bactris microspadix Burret
heterotípico Bactris penicillata Barb.Rodr.
heterotípico Bactris piranga Trail
heterotípico Bactris pulchella Burret

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira cespitosa, de até 2,5 m de altura, em touceiras pequenas. Estipe de 1-2 m de comprimento e 1,0-1,5 cm de diâmetro,
espinhos achatados, amarelados ou negros nos entrenós. Folhas pinadas, com espinhos achatados, amarelados ou negros,
moderados na bainha e ralos no pecíolo e raque; bainha com 16-25 cm de comprimento, pouco fibrosa; pecíolo com 23-44 cm;
raque com 0,9-1,1 m, originando 7-10 pinas sigmoides em cada lado, de ápice longo-filamentoso, irregularmente arranjadas
e mais ou menos dispostas em um mesmo plano, as medianas com 21-25 x 3-4 cm. Inflorescência interfoliar, ramificada;
pedúnculo recurvado, espinhoso ou espinuloso, com 10-14 cm; profilo 5-8 cm de comprimento; bráctea peduncular de 15-26
cm de comprimento, com esparsos a moderados espinhos achatados e amarelados de menos de 1 cm; raque curta, 1-3 cm de
comprimento, originando 4-7 raquilas com até 12 cm de comprimento Frutos maduros ne-gros ou púrpura, depresso-globosos,
com mais de 1 cm de diâmetro; a polpa é suculenta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1522, NY, ,  (NY01137820), INPA
J. Trail, 1115, K,  (K000584851), Amazonas, Typus
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Bactris maraja var. trichospatha (Trail)
A.J.Hend.
Tem como sinônimo
basiônimo Bactris trichospatha Trail
heterotípico Bactris actinoneura Drude & Trail ex Drude
heterotípico Bactris chaetochlamys Burret
heterotípico Bactris kamarupa Steyerm.
heterotípico Bactris longicuspis Burret
heterotípico Bactris longisecta Burret
heterotípico Bactris trichospatha  subsp.  jurutensis Trail
heterotípico Bactris trichospatha  var.  cararaucensis A.D.Hawkes
heterotípico Bactris trichospatha  var.  elata Trail
heterotípico Bactris trichospatha  var.  jurutensis (Trail) Drude
heterotípico Bactris trichospatha  var.  patens Drude
heterotípico Bactris trichospatha  var.  robusta Trail

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Bactris (Palmae)' - Flora Neotropica Monograph 79, 2000, de Andrew Henderson:
Palmeira cespitosa, com baínha, pecíolo e raque cobertos por uma camada moderada ou densa de espinhos achatados negros
ou marrons. Pinas em número de 30 por lado, dispostos mais o menos regularmente sobre a raque, formando planos levemente
diferentes, de forma geralmente lanceolada e desprovida de pelos na face de baixo. Inflorescências interfoliares ramificadas,
com brácteas pedunculares marrom-aveludadas ou espinulosas, sem espinhos ou ocasionalmente com espinhos achatados e
amarronzados de até 8 mm de comprimento, principalmente no ápice; raquilas em número de até 17; frutos largamente obovados,
de até 1,7 cm de diâmetro, geralmente cobertos por indumento minutamente espinuloso.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Pardini, 42, INPA, NY, SPF
J.W.H. Trail, 835, K,  (K000584834), Amazonas, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris martiana A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 7 alt. (m); acúleo(s) preto/marrom; tamanho acúleo(s) até 9 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas regularmente/mesmo ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s); número de pares pinas 30 - 57.
Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) espiciforme; bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato
do fruto(s) obovoide(s); cor preto/arroxeado; epicarpo com espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Caule cespitoso, ereto ou inclinado, formando pequenas ou grandes touceiras, de até 8 m de altura por 3-5 cm de diâmetro, com
espinhos nos entrenós. Folhas 3-10 contemporâneas, com espinhos negros ou marrons de até 10 cm de comprimento, muito
adensados na bainha, pecíolo e raque, com bainha de 20-50 cm de comprimento com fibras nas margens e pecíolo de 20-70 cm;
pinas em número de 45-60 por lado, arranjadas regularmente sobre a raque e num mesmo plano, linear-lanceoladas, com pequenos
espinhos nas margens, as da parte mediana da folha com 45-70 cm de comprimento por 2-3 cm de largura. Inflorescências
interfoliares, com pedúnculo de 15-30 cm de comprimento, sem espinhos, protegida por bráctea peduncular (espata) de 20-40 cm
de comprimento e moderadamente cobertas por espinhos negros; raquila solitária de 12-20 cm.  Frutosa adensados, de 3,5-5,5 cm
de comprimento, roxo-negros e minutamente espinulosos.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.J. Henderson, 1630, USM, NY, Typus
A.J. Henderson, 1654, NY, 755472,  (NY00755472), INPA, K, Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris nancibaensis Granv.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 3 alt. (m); acúleo(s) amarelo; tamanho acúleo(s) até 4 cm. Folha: tipo bífida(s)/
inteira; disposição das pinas não; formato das pinas não; número de pares pinas não. Inflorescência: posição interfoliar;
ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) lisa(s)/pubescente(s). Fruto: formato do fruto(s) globoso(s)/
obovoide(s); cor preto; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinescente, cespitosa, até 3 m de altura, formando touceiras pequenas. Estipe com 1,7-2,5 m de comprimento e
1,0-1,5 cm de diâmetro, com espinhos achatados, amarelados ou negros, até 3,5 cm de comprimento, formando anéis distintos
próximos aos nós. Folhas inteiras, 4-6 contemporâneas; espinhos foliares achatados, amarelados na base e negros no ápice,
com até 3 cm de comprimento, escassos na bainha e mais densos na face abaxial do pecíolo e raque; bainha com 16-22 cm de
comprimento; pecíolo com 7-35 cm de comprimento; raque com 35-70 cm de comprimento; lamina foliar cuneada, muito plicada,
longitudinalmente arqueada e bífida no ápice, com 0,55-1,00 m de comprimento e 20-30 cm de largura na altura do final da
raque. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo recurvado, piloso, com 12-15 cm de comprimento; raque com 2-4 cm
de comprimento, originando 3-14 raquilas com até 13 cm de comprimento; bráctea peduncular com 20-26 cm de comprimento,
rígida e externamente lisa ou pilosa. Frutos maduros negros ou púrpura, globosos a obovoides, com 1,5-2,5 cm de diâmetro;
mesocarpo(polpa) fino e suculento, de sabor acidulado; endocarpo duro e de cor negra. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Couvreur, T.L.P.; Torke, B.M. , 333, HSTM, 217, Pará
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris oligocarpa Barb.Rodr.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris oligocarpa, .

Tem como sinônimo
homotípico Pyrenoglyphis oligocarpa (Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Bactris oligocarpa  var.  brachycaulis Trail

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s)/solitário(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 3 cm. Folha: tipo
pinada(s)/bífida(s)/inteira; disposição das pinas regularmente/mesmo ângulo; formato das pinas sigmóide(s); número de
pares pinas 2 - 7. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) espiciforme/bifurcada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s)/lisa(s). Fruto: formato do fruto(s) ovoide(s); cor preto/arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira de tronco solitário ou ocasionalmente cespitosa, de pequeno porte, com menos de 2 m de altura. Estipe com 0,2-1,0
m de comprimento e até 1 cm de diâmetro, ou plantas acaulescentes, com estipes curtos e subterrâneos. Folhas simples, 6-11
contemporâneas, ascendentes; espinhos foliares negros, com até 3 cm de comprimento, escassos na bainha e pecíolo, ausentes
na raque; bainha de 5-12 cm de comprimento, pouco fibrosa; pecíolo de 15-35 cm de comprimento; raque de 12-40 cm de
comprimento, originando 2-4 pares de pinas sigmoides e plissadas em cada lado, as pinas apicais sempre mais largas, em folhas
simples, pinas medindo 20-30 cm de comprimento x 5-10 cm de largura. Inflorescência interfoliar, espigada; pedúnculo reto, liso,
de 8-13 cm de comprimento; raque ausente; raquila de 2-3 cm de comprimento; bráctea peduncular de 12-16 cm de comprimento,
frágil, lisa ou ocasionalmente espinhosa. Frutos maduros negros ou púrpura, ovoides, de 1,4-1,5 cm de comprimento e 1,2-1,3 cm
de diâmetro, anel estaminodial no perianto; mesocarpo (polpa) fibro-carnoso (suculento), de sabor ácido; endocarpo duro e negro. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.J. Henderson, 1608, INPA, 166109,  (INPA0166109), K, NY, 1137863,  (NY01137863), Amazonas
J.W.H. Trail, 1112, K,  (K000584927), Pará, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris pickelii Burret
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 3 alt. (m); acúleo(s) não; tamanho acúleo(s) não. Folha: tipo pinada(s)/bífida(s);
disposição das pinas irregularmente/mesmo ângulo/diferente(s) ângulo; formato das pinas sigmóide(s); número de pares
pinas 4 - 9. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) bifurcada(s)/ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s)/rostrado(s); cor roxo/avermelhado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira cespitosa, ocasionalmente de estipe único, com menos de 3 m de altura total. Estipe com 0,70-2,70 m de comprimento
e 0,8-1,5 cm de diâmetro, liso. Folhas pinadas ou inteiras, 7-10 contemporâneas, pubescentes na face inferior, escassos espinhos
negros de até 1,5 cm de comprimento na bainha e pecíolo, geralmente ausentes da raque; bainha de 8-12 cm de comprimento,
pouco fibrosa; pecíolo de 11-25 cm de comprimento; raque 20-40 cm de comprimento, originando 4-9 pares de pinas sigmoides
em cada lado, regularmente arranjadas e dispostas em um plano, plissadas e com ápice pêndulo, as pinas apicais sempre mais
largas, as medianas com 20-50 cm de comprimento x 3-6 cm de largura; lâminas inteiras com 35-50 cm de comprimento x
20-30 cm de largura no ápice da raque. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo recurvado e espinuloso, de 5-10 cm
de comprimento; profilo de 8-10 cm de comprimento; bráctea peduncular de 10-15 cm de comprimento; raque de 2-3 cm de
comprimento, com 2-3 raquilas. Frutos maduros vermelho-pupúreos, globosos a obovoides, de 1,4-1,8 cm de comprimento x
1,4-1,5 cm de diâmetro, sem anel estaminodial no perianto; mesocarpo (polpa) amilácea e doce-acidulada. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4745, CEPEC, F, K, NY
B. Pickel, 705, B, destruído, INPA, Pernambuco, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris pliniana Granv. & A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s)/solitário(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) marrom/amarelo; tamanho acúleo(s) até 5 cm. Folha:
tipo pinada(s); disposição das pinas irregularmente/agrupada(s) 2 - 8/diferente(s) ângulo; formato das pinas sigmóide(s)/
oblanceolada(s); número de pares pinas 15 - 21. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s);
bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s); cor laranja; epicarpo com espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira de caule cespitoso, algumas vezes solitário, de até 2 m de altura por 2-4 cm de diâmetro, com espinhos nos entrenós.
Folhas em número de 6 contemporâneas, com espinhos negros e mais ou menos achatados de ca. de 4 cm de comprimento
espalhados na bainha, pecíolo e raque; bainha de 25-55 cm de comprimento, pecíolo de 60-120 cm e raque de 140-180 cm; pinas
em número de 15-25 de cada lado da raque e dispostos de forma irregular em grupos de 2-7, formando vários planos, as da porção
mediana da raque de 25-42 cm x 3-5 cm. Inflorescências interfoliares, com pedúnculo de 10-15 cm e esparsamente revestido de
espinhos pequenos; bráctea peduncular de cerca de 25 cm de comprimento e densamente coberta de pequenos espinhos macios
marrom-escuro ou amarelados, com 20-60 raquilas de 5-15 cm de comprimento. Frutos obovados, de 1-2 cm de diâmetro, de cor
alaranjada-brilhante e densamente espinulosos, com mesocarpo amiláceo e endocarpo turbinado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 48171, NY, 1137864,  (NY01137864), Amapá
S.A. Mori, 17197, NY, 1137868,  (NY01137868), Amapá
Tavares, 375, INPA, Pará
J.J. de Granville, 1728, U, P, CAY, NY, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris rhaphidacantha Wess.Boer
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s)/solitário(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) não; tamanho acúleo(s) não. Folha: tipo
pinada(s); disposição das pinas regularmente/mesmo ângulo; formato das pinas linear(es); número de pares pinas 25 - 54.
Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto:
formato do fruto(s) obovoide(s)/rostrado(s); cor laranja/vermelho; epicarpo com espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinhosa, quase acaulescente, solitária ou cespitosa, até 2 m de altura, as folhas arranjadas na forma de funil. Estipe
curto, com 0,25-1,50 m de comprimento e 5-6 cm de diâmetro, os entrenós inermes, ou com estipe subterrâneo. Folhas pinadas,
8-16 contemporâneas, espinhos negros, mais ou menos achatados, até 10 cm de comprimento, densos na bainha e pecíolo, escasso
a ausente na raque; bainha de 40-60 cm de comprimento; pecíolo de 0,50-1,50 m de comprimento; raque até 3 m de comprimento,
com 25-40 pinas lineares e rígidas em cada lado, o ápice longo-acuminado, regularmente arranjadas e dispostas em um plano, as
pinas medianas com 43-85 cm de comprimento x 3-4 cm de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada, quase sempre oculta
pela folhagem que se acumula sobre as folhas; pedúnculo grosso, muito recurvado (até 180º), liso ou tomentoso, de 13-20 cm
de largura; profilo com 13-16 cm de comprimento; bráctea peduncular com 25-35 cm de comprimento, densamente armada com
finos espinhos negros de 1 cm de comprimento, fechando-se durante a frutificação; raque de 5-8 cm de comprimento, com 25-40
raquilas filiformes com até 8 cm de comprimento. Frutos maduros avermelhado-alaranjados, espinulosos, obovoides, 1,0-1,2 cm.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.J. de Granville, 12412, US, CAY, Amapá
J. Wessels Boer, 1183, U, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris riparia Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris inundata Mart.
heterotípico Bactris littoralis Barb.Rodr.
heterotípico Bactris longifrons Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 10 alt. (m); acúleo(s) preto/marrom; tamanho acúleo(s) até 8 cm. Folha: tipo
pinada(s); disposição das pinas irregularmente/agrupada(s) 2 - 6/diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es); número
de pares pinas numerosa(s). Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/globoso(s); cor amarelado/laranja/vermelho; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira cespitosa, formando grandes colônias em lugares alagadiços, até 10 m de altura. Estipe de 2,5-8,5 m de comprimento e
4-9 cm de diâmetro, fortemente armada com espinhos negros ou marrons, mais ou menos achatados de 8 cm nos entrenós. Folhas
pinadas, 6-15 contemporâneas, fortemente arqueadas, bainha e pecíolo moderadamente armados com espinhos negros, de até 5
cm, raque pouco espinhosa; bainha de 20-50 cm, muito fibrosa; pecíolo de 20-70 cm; raque de 0,70-1,50 m, com 33-70 pinas
lineares em cada lado, com ápice pêndulo, irregularmente arranjadas em grupos bem distintos e dispostas em pelo menos 3 planos,
pinas medianas de 40-69 x 1,5-2,5 cm. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo de 10-30 cm, recurvado, espinhoso ou
tomentoso; profilo de 15-20 cm de comprimento; bráctea peduncular de 30-47 cm, branco-tomentosa, de moderada a densamente
armada com espinhos negros; raque de 7-12 cm originando 24-50 raquilas, com até 15 cm. Frutos maduros avermelhado-
alaranjados, depresso-globosos, de 1,8-2,0 cm de comprimento por 1,5-2,5 cm de diâmetro; mesocarpo (polpa) espessa, branca e
amilácea, de sabor ácido; endocarpo globoso e duro.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1676, INPA, NY, 755474,  (NY00755474), INPA, 172925,  (INPA0172925), Acre
A. J. Henderson, 1677, NY, 755473,  (NY00755473), Acre
C.F.P. Martius, s.n., M, F, neg. 18628, Amazonas, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris setosa Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris setosa, .

Tem como sinônimo
heterotípico Bactris escragnollei Glaz. ex Burret
heterotípico Bactris lindmaniana Drude ex Lindm.
heterotípico Bactris lindmanniana Drude ex Lindm.
heterotípico Bactris setosa  var.  santensis Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 6 alt. (m); acúleo(s) marrom amarelado e preto na(s) base e no ápice(s); tamanho
acúleo(s) até 6 cm. Folha: tipo pinada(s); disposição das pinas regularmente ou irregularmente/agrupada(s) 2 - 8/diferente(s)
ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s); número de pares pinas 30 - 57. Inflorescência: posição interfoliar;
ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/
globoso(s); cor preto/arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira cespitosa, até 8 m de altura, formando touceiras densas em áreas abertas. Estipe com 2-6 m comprimento e 3-4 cm de
diâmetro, armado com espinhos achatados, marrons ou amarelados e com a base negra, de 2-6 cm, formando anéis nos entrenós.
Folhas pinadas, 4-7 contemporâneas, bainha, pecíolo e raque moderadamente armados de espinhos com até 5 cm; bainha de
20-30 cm de comprimento, com fibras claras; pecíolo com 0,30-1,00 m; raque de 0,70-1,50 m, com 30-57 pinas lineares, de ápice
acuminado, irregularmente distribuídas em grupos espaçados e dispostas em vários planos, conferindo aspecto plumoso à folha,
as pinas medianas de 30-60 x 2-4 cm. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo de 15-30 cm de comprimento, recurvado,
liso; profilo de 10-22 cm; bráctea peduncular de 25-55 cm, marrom-tomentosa, moderadamente armada com espinhos amarelados
ou negros, aberta durante a frutificação; raque de 10-20 cm de comprimento, com 12-27 raquilas com até 15 cm. Frutos maduros
negros ou púrpura, globosos, 1-2 cm de diâmetro; a polpa é suculenta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., F, neg. 18629, M, Rio de Janeiro, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

H.S. Irwin, 18971, NY, 568172,  (NY00568172), NY, 878171,  (NY00878171), Goiás
P. Leitman, 37, RB, Rio de Janeiro
S. Dreveck, 1120, FURB, 15211 (FURB00633), Santa Catarina
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris simplicifrons Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris simplicifrons, .

Tem como sinônimo
homotípico Amylocarpus simplicifrons (Mart.) Barb.Rodr.
homotípico Yuyba simplicifrons (Mart.) L.H.Bailey
heterotípico Amylocarpus acanthocnemis (Mart.) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus angustifolius Huber
heterotípico Amylocarpus arenarius (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus inermis (Trail ex Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus luetzelburgii (Burret) Burret
heterotípico Amylocarpus microspathus (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus obovatus Burret
heterotípico Amylocarpus tenuissimus (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Amylocarpus xanthocarpus (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Bactris acanthocnemis Mart.
heterotípico Bactris amoena Burret
heterotípico Bactris arenaria Barb.Rodr.
heterotípico Bactris brevifolia Spruce
heterotípico Bactris carolensis Spruce
heterotípico Bactris cuspidata  var.  tenuis (Wallace) Drude
heterotípico Bactris dakamana (L.H.Bailey) Glassman
heterotípico Bactris essequiboensis (L.H.Bailey) Glassman
heterotípico Bactris gleasonii (L.H.Bailey) Glassman
heterotípico Bactris gracilis Barb.Rodr.
heterotípico Bactris huberiana Burret
heterotípico Bactris inermis  var.  tenuissima Barb.Rodr.
heterotípico Bactris inermis Trail ex Barb.Rodr.
heterotípico Bactris juruensis  var.  lissospatha Trail
heterotípico Bactris kuhlmannii  var.  aculeata Burret
heterotípico Bactris kuhlmannii Burret
heterotípico Bactris luetzelburgii  var.  anacantha Burdet
heterotípico Bactris luetzelburgii Burret
heterotípico Bactris maguirei (L.H.Bailey) Steyerm.
heterotípico Bactris microspatha Barb.Rodr.
heterotípico Bactris mitis  subsp.  inermis Trail
heterotípico Bactris mitis  subsp.  tenuis (Wallace) Trail
heterotípico Bactris mitis  subsp.  uaupensis (Spruce) Trail
heterotípico Bactris naevia Poepp. ex Burret
heterotípico Bactris negrensis  var.  carolensis (Spruce) Burret
heterotípico Bactris negrensis  var.  minor Spruce
heterotípico Bactris negrensis Spruce
heterotípico Bactris obovata Burret
heterotípico Bactris paucisecta Burret
heterotípico Bactris pulchra  var.  inermis Dammer
heterotípico Bactris simplex Burret
heterotípico Bactris simplicifrons  var.  acanthocnemis (Mart.) Drude
heterotípico Bactris simplicifrons  var.  brevifolia (Spruce) Trail
heterotípico Bactris simplicifrons  var.  carolensis (Spruce) Trail
heterotípico Bactris simplicifrons  var.  negrensis (Spruce) Trail
heterotípico Bactris simplicifrons  var.  subpinnata Trail
heterotípico Bactris sororopanae Steyerm.
heterotípico Bactris stahelii (L.H.Bailey) Glassman
heterotípico Bactris tenuis  var.  inermis (Trail ex Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Bactris tenuis Wallace
heterotípico Bactris tenuissima (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

heterotípico Bactris trinitensis (L.H.Bailey) Glassman
heterotípico Bactris uaupensis Spruce
heterotípico Bactris ulei Burret
heterotípico Bactris xanthocarpa Barb.Rodr.
heterotípico Yuyba dakamana L.H.Bailey
heterotípico Yuyba essequiboensis L.H.Bailey
heterotípico Yuyba gleasonii L.H.Bailey
heterotípico Yuyba maguirei L.H.Bailey
heterotípico Yuyba simplicifrons  var.  acanthocnemis (Mart.) A.D.Hawkes
heterotípico Yuyba simplicifrons  var.  subpinnata (Trail) A.D.Hawkes
heterotípico Yuyba stahelii L.H.Bailey
heterotípico Yuyba trinitensis L.H.Bailey

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s)/solitário(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) não; tamanho acúleo(s) não. Folha: tipo bífida(s)/
inteira; disposição das pinas não; formato das pinas não; número de pares pinas não. Inflorescência: posição interfoliar;
ramificação(ções) espiciforme/bifurcada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) lisa(s). Fruto: formato do fruto(s) globoso(s)/
rostrado(s); cor laranja/vermelho; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira com espinhos apenas no ápice das folhas, de caule cespitoso ou solitário, com menos de 1,7 m de altura. Estipe de
0,6-1,6 m de comprimento e 0,5-1,0 cm de diâmetro, ereto ou inclinado, liso ou com espinhos em bainhas foliares persistentes.
Folhas inteiras, raramente pinadas, 4-7 contemporâneas, raros espinhos negros de até 1,5 cm; bainha de 5-12 cm de comprimento;
pecíolo de 9-14 cm de comprimento; raque de 8-20 cm, lobos foliares com até 58 cm de comprimento x 15 cm de largura,
plissados, cuneados na base. Inflorescência interfoliar ou infrafoliar, espigada ou raramente ramificada; pedúnculo com 2,5-3,5
cm, recurvados com frutos (90º); profilo de 2 cm; bráctea peduncular de 5-7 cm, reta; raquila 2-3 cm, recurvada com frutos. Frutos
maduros avermelhados, globosos, 0,5-0,8 cm de diâmetro; polpa amilácea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M, F, neg. 18630, Amazonas, Typus
G.T. Prance, 10873, INPA, 29224,  (INPA0029224), US, INPA, NY, BH, F, Roraima
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris soeiroana Noblick ex A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) marrom/amarelo; tamanho acúleo(s) até 3 cm. Folha: tipo
pinada(s); disposição das pinas irregularmente/agrupada(s)/diferente(s) ângulo; formato das pinas elíptica(s); número de pares
pinas 8 - 17. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) lisa(s). Fruto:
formato do fruto(s) depresso(s)/obovoide(s); cor amarelo; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinescente, cespitosa, formando touceiras pequenas com até 2 m de altura. Estipe com 1,0-1,5 m de comprimento e
1-2 cm de diâmetro, geralmente coberto por bainhas foliares persistentes. Folhas pinadas, 4-10 contemporâneas, com espinhos
achatados, amarelados ou marrons, escassos na bainha e face abaxial da raque, densos no pecíolo; bainha e pecíolo branco-
tomentosos; bainha de 10-20 cm de comprimento, fibrosa; pecíolo 6-18 cm de comprimento; raque 25 cm de comprimento,
originando 9-15 pinas elípticas em cada lado, ápice pêndulo, irregularmente distribuídas em grupos e dispostas em um plano, as
pinas medianas com 10-20 cm de comprimento e 2,5-3,6 cm de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo de 8-12
cm de comprimento, mais ou menos reto, não espinhoso; profilo com 7-9 cm de comprimento; bráctea peduncular cinza-claro
tomentosa, sem espinhos, de 16-26 cm de comprimento, retas e fechadas na frutificação; raque de 6-8 cm de comprimento, 4-6
raquilas. Frutos maduros amarelados, depresso-obovados a globosos, com 1,0-1,5 cm de diâmetro; mesocarpo (polpa) suculenta e
doce-acidulada; endocarpo (caroço) duro e de cor escura, abrigando no seu interior a única semente.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4682, CEPEC, FTG, K, MO, NY, UFP, ALCB, BH, Bahia, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris sphaerocarpa Trail
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris sphaerocarpa, .

Tem como sinônimo
homotípico Bactris tomentosa  var.  sphaerocarpa (Trail) A.J.Hend.
heterotípico Bactris sphaerocarpa  subsp.  pinnatisecta Trail
heterotípico Bactris sphaerocarpa  var.  ensifolia Trail ex Drude
heterotípico Bactris sphaerocarpa  var.  minor Trail ex Drude
heterotípico Bactris sphaerocarpa  var.  pinnatisecta (Trail) A.D.Hawkes
heterotípico Bactris sphaerocarpa  var.  platyphylla Trail
heterotípico Bactris sphaerocarpa  var.  schizophylla Drude

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 3 cm. Folha: tipo pinada(s)/bífida(s)/
inteira; disposição das pinas regularmente/mesmo ângulo; formato das pinas sigmóide(s); número de pares pinas 2 - 7.
Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) espiciforme; bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato
do fruto(s) obovoide(s); cor preto/arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira cespitosa, geralmente com menos de 1,8 m de altura total. Estipe com 0,5-1,5 m de comprimento e 0,8-1,9 cm de
diâmetro, geralmente inclinado, com espinhos negros e finos nos entrenós. Folhas inteiras ou com 2-3 pares de pinas basais
longas e acuminadas, 4-6 contemporâneas, raros espinhos negros, finos, até 4 cm, na bainha, pecíolo, geralmente ausentes da
raque; bainha de 10-15 cm de comprimento, pouco fibrosa; pecíolo de 10-20 cm; raque com 23-41 cm de comprimento; lâmina
foliar inteira profundamente bífida, os lobos foliares bem mais longos que a raque; quando pinadas as pinas são regularmente
arranjadas e dispostas em um plano, as apicais sempre mais largas, as medianas com 15-35 x 3-5 cm. Inflorescências interfoliares,
espigadas, com pedúnculo de 5-6 cm, recurvado e liso; profilo de 5-9 cm; bráctea peduncular de 10-19 cm de comprimento, lisa
ou escassamente ar-mada com espinhos amarelados ou ne-gros de menos de 1 cm; raque ausente; raquila 2-4 cm, obscurecida
pelos frutos densamente arranjados. Frutos madu-ros negros, obovoides a elipsoides, 1,8-2,5 cm de comprimento por 1,2-1,3 cm
de diâmetro, sem anel estaminodial no perianto, polpa suculenta e adocicada.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 11932, BH, F, INPA, K, NY, U, US, Acre
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J.W.H. Trail, 898/CXIX, K,  (K000584913), Amazonas, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris syagroides Barb.Rodr. & Trail
Tem como sinônimo
homotípico Amylocarpus syagroides (Barb.Rodr. & Trail) Barb.Rodr.
heterotípico Bactris cyagroides Barb.Rodr.
heterotípico Bactris multiramosa Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) não; tamanho acúleo(s) não. Folha: tipo pinada(s); disposição
das pinas regularmente/mesmo ângulo; formato das pinas linear(es); número de pares pinas 33 - 46. Inflorescência: posição
interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) globoso(s);
cor amarelado/laranja; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira de caule cespitoso, pouco espinhosa, de até 3 m de altura, formando touceiras ralas. Estipe com 0,5-2,0 m de
comprimento e 1-2 cm de diâmetro, sem espinhos nos entrenós e com a parte apical encoberta por bainhas foliares persistentes.
Folhas pinadas, 4-8 contemporâneas, escassos a moderados espinhos negros, meio achatados e com até 1 cm, na bainha e pecíolo,
geralmente ausentes da raque; bainha de 10-25 cm de comprimento, pouco fibrosa; pecíolo de 45-90 cm; raque de 40-60 cm de
comprimento, com 23-38 pinas lineares, estreitas, regularmente arranjadas e dispostas em um único plano, as medianas com 25-35
cm de comprimento e até 1 cm de largura, as pinas apicais similares às demais. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo
de 2-4 cm, recurvado e com espinhos; profilo de 5-7 cm de comprimento; bráctea peduncular de 10-12 cm, densamente armada
com espinhos negros com até 1 cm, aberta na frutificação; raque de 1-2 cm de comprimento, ou ausente, originando 8-12 raquilas
de 3-5 cm de comprimento. Frutos maduros amarelado-alaranjados, lisos, globosos, de 0,5-0,9 cm de diâmetro; mesocarpo
(polpa), muito fino, amiláceo e insípido, com endocarpo duro e negro. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Trail, 890, K, BM, Pará, Typus
A. Vicentini, 1170, INPA, Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris tefensis A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s)/solitário(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 4 cm. Folha: tipo
pinada(s); disposição das pinas irregularmente/agrupada(s) 2 - 4/diferente(s) ângulo; formato das pinas sigmóide(s); número
de pares pinas 11 - 13. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s)/rostrado(s); cor laranja/vermelho; epicarpo com espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira de caule solitário ou cespitoso, de 80-150 cm de altura por 1,5-2,0 cm de diâmetro, cobertos pelos remanescentes
foliares. Folhas em número de 4-10, com poucos espinhos negros de 4 cm de comprimento  espalhados sobre a bainha, superfície
lateral do pecíolo e raque; bainha de 15-20 cm de comprimento, pecíolo de 60-100 cm e raque de 40-76 cm; pinas em número
de 9-13 de cada lado da raque, de formato sigmoide, dispostas irregularmente em grupos de 2-3 e formando vários planos, as
da porção mediana da raque de 22-30 x 4-6 cm. Inflorescências interfoliares, ramificadas, com pedúnculo de até 10 cm, curvo e
densamente espinuloso; bráctea peduncular de 18-20 cm de comprimento, coberta moderadamente por espinhos macios de cor
amarronzada; raque de até 3 cm de comprimento e densamente espinulosa, com numerosas raquilas de até 3 cm de comprimento.
Frutos largamente obovados, de cerca de 1 cm de diâmetro, curtamente rostrado, vermelho-alaranjado, com endocarpo amiláceo e
endocarpo (caroço) turbinado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1584, INPA, 166082,  (INPA0166082), NY, Amazonas, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris timbuiensis H.Q.B.Fern.
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 5 alt. (m); acúleo(s) preto/marrom; tamanho acúleo(s) até 8 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas regularmente/mesmo ângulo; formato das pinas linear(es)/sigmóide(s); número de pares pinas 33 -
46. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto:
formato do fruto(s) obovoide(s); cor laranja/avermelhado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinescente, de caule cespitoso, de até 5,5 m de altura. Estipe com até 4,5 m de comprimento e 3,7 cm de diâmetro,
espinhos semiachatados com 2,5 cm de comprimento, negros ou marrom-escuros. Folhas 3-5 contemporâneas, pinadas, espinhos
com até 8 cm adensados na bainha e pecíolo, e escassos na raque; bainha de 30-31 cm de comprimento; pecíolo de 32-83 cm
de comprimento; bainha e pecíolo pilosos; raque de 0,8-1,6 m de comprimento, originando 33-46 pinas lineares ou levemente
sigmoides, regularmente arranjadas e dispostas em um único plano, pina mediana de 35-60 cm de comprimento e 1,6-2,3 cm
de largura. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo recurvado, achatado, piloso, 9 cm; profilo de 7,5-12 cm; bráctea
peduncular de 18-27 cm, densamente armada com espinhos negros ou marrons de até 1,8 cm, geralmente decaindo com o
amadurecimento dos frutos; raque de até 3 cm, originando 32-40 raquilas filiformes de até 5 cm. Frutos maduros avermelhados,
obovados, não espinulosos, com 1,3-1,5 cm de diâmetro e até 1,5 cm de comprimento; a polpa é escassa e amilácea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.Q. Boudet Fernandes, 2622, MBML, R, NY, 1163353,  (NY01163353), NY, 1163352,  (NY01163352), Espírito Santo,
Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bactris tomentosa Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bactris tomentosa, .

Tem como sinônimo
heterotípico Bactris arundinacea (Trail) Drude
heterotípico Bactris capillacea (Trail) Drude
heterotípico Bactris capinensis Huber
heterotípico Bactris eumorpha  subsp.  arundinacea Trail
heterotípico Bactris eumorpha Trail
heterotípico Bactris tomentosa  subsp.  capillacea Trail
heterotípico Bactris tomentosa  var.  negrensis A.D.Hawkes

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 3 alt. (m); acúleo(s) amarelo; tamanho acúleo(s) até 4 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/agrupada(s)/diferente(s) ângulo; formato das pinas cuneada(s); número de pares pinas
2 - 7. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s) espinescente(s)/lisa(s).
Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s); cor preto/arroxeado; epicarpo com espínula(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira espinescente, cespitosa, até 3 m de altura total, formando pequenas touceiras. Estipe de 0,3-2,8 m de comprimento
e 0,8-1,6 cm de diâmetro, com espinhos um tanto achatados, amarelados e até 4 cm de comprimento, nos entrenós. Folhas
pinadas, raramente simples, 9-13 contemporâneas, bainha e pecíolo com escassos a moderados espinhos amarelados, de até
3 cm, raque geralmente glabra; bainha de 12-25 cm de comprimento, com fibras claras; pecíolo de 15-30 cm; raque de 20-60
cm, originando 3-11 pinas sigmoides, de ápice filiforme, pilosa ou não na face inferior, irregularmente arranjadas em grupos e
discretamente dispostas em mais de um plano, as pinas apicais sempre mais largas, as medianas de 17-27 cm de comprimento e
3-4 cm de largura. Inflorescência interfoliar, espigada; pedúnculo 5-7 cm de comprimento,recurvado, liso; profilo 4-7 cm; bráctea
peduncular com 13-20 cm de comprimento, glabra ou escassamente armada com espinhos achatados ou não, amarelados ou
negros, até 0,5 cm; raque ausente; raquila de 5-7 cm. Frutos maduros negros ou púrpura, obovoides, 1,5-2,0 x 1,0-1,4 cm; a polpa
é suculenta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO
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C.F.P. Martius, s.n., M, F, neg. 18633, Amazonas, Typus
A. Henderson, 642, INPA, NY
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Bactris turbinocarpa Barb.Rodr.
Tem como sinônimo
homotípico Pyrenoglyphis turbinocarpa (Barb.Rodr.) Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 2 alt. (m); acúleo(s) marrom amarelado e preto na(s) base e no ápice(s); tamanho
acúleo(s) até 9 cm. Folha: tipo pinada(s); disposição das pinas regularmente/mesmo ângulo; formato das pinas linear(es)/
lanceolada(s); número de pares pinas 15 - 21. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s)
do pedúnculo(s) espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) obovoide(s)/rostrado(s); cor arroxeado; epicarpo com espínula(s).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.W.H. Trail, 856-XII, K
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Bactris vulgaris Barb.Rodr.
Tem como sinônimo
heterotípico Bactris glazioviana Drude
heterotípico Bactris polyclada Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) até 5 alt. (m); acúleo(s) preto; tamanho acúleo(s) até 9 cm. Folha: tipo pinada(s);
disposição das pinas irregularmente/agrupada(s)/diferente(s) ângulo; formato das pinas linear(es)/lanceolada(s); número
de pares pinas 21 - 49. Inflorescência: posição interfoliar; ramificação(ções) ramificada(s); bráctea(s) do pedúnculo(s)
espinescente(s). Fruto: formato do fruto(s) depresso(s)/globoso(s)/obovoide(s); cor preto/arroxeado; epicarpo glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Evandro Ferreira:
Palmeira de caule cespitoso, espinescente, de até 3,5 m de altura total, formando touceiras densas em áreas abertas. Estipe com
1-3 m de comprimento e 2-3 cm de diâmetro, os mais longos geralmente inclinados, com ou sem espinhos negros-brilhantes
nos entrenós. Folhas pinadas, 5-8 contemporâneas, com densa a moderada cobertura de espinhos negros-brilhantes, de até 9 cm,
na bainha e pecíolo, mais escassos na face abaxial da raque; pecíolo, raque e face inferior das pinas esbranquiçada; bainha de
18-22 cm, com muitas fibras escuras; pecíolo de 15-55 cm; raque de 0,90-1,80 m de comprimento, com 21-46 pinas lineares,
irregularmente distribuídas em grupos espaçados, discreta a fortemente dispostas em mais de um plano, as medianas com 26-66
x 1,7-3 cm, as pinas apicais similares às demais, ápice filiforme e recurvado. Inflorescência interfoliar, ramificada; pedúnculo de
10-20 cm, recurvado, achatado e com espinhos; profilo de 14-24 cm; bráctea peduncular de 20-40 cm de comprimento, moderada
a densamente armada com espinhos negros ou amarelados de menos de 1 cm, aberta durante a frutificação; raque de 9-16 cm,
originando 10-20 raquilas com até 13 cm. Frutos maduros negros ou púrpura, depresso-globosos a obovoides, de 1,8-2,0 cm de
diâmetro, a polpa é suculenta. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Leitman, 36, RB, 411591, , , , ,  (RB00630921), Rio de Janeiro
Fernades, H.Q.B., 2198, CVRD, 1771,  (CVRD001771), Espírito Santo
H.Q.B. Fernades, 2232, CVRD, 1782,  (CVRD001782), Espírito Santo
A. Loefgren, CGG2779, SP, 12244,  (SP009710), São Paulo
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https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/CVRD001771
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/CVRD001782
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/SP009710


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Barcella (Trail) Trail ex Drude
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Barcella, Barcella odora.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Barcella in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34025.

DESCRIÇÃO

Gênero monotípico, endêmico do Brasil, constituindo junto a Elaeis a subtribo Elaeidinae. Populações da única espécie (Barcella
odora) são encontradas principalmente em áreas abertas, com vegetação baixa sob solos arenosos na região do Alto do Rio
Negro, Amazonas e Roraima. As palmeiras possuem caule subterrâneo, com folhas pinadas, normalmente arqueadas emergindo
diretamente do solo e flores imersas mais ou menos superficialmente em alvéolos sobre as ráquilas. Frutos oblongos, com
epicarpo e mesocarpo de coloração alaranjada, endocarpo escuro, lenhoso e bastante espesso portando uma única semente.

COMENTÁRIO

O nome Barcella foi dado em homenagem à cidade de Barcelos localizada no estado do Amazonas, onde a planta foi encontrada
pela primeira vez em meados de 1875 pelo pesquisador inglês James Trail. A única espécie do gênero é utilizada por locais para
construção de telhados a partir de suas folhas e apresenta potencial para cultivo com fins ornamentais.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010)Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Barcella odora (Trail) Drude
Tem como sinônimo
basiônimo Elaeis odora Trail

DESCRIÇÃO

Palmeira com 1–2 m de altura, solitária, caule curto e subterrâneo. Folhas pinadas, 4–7 contemporâneas, normalmente arqueadas
e planas emergindo diretamente do solo; pecíolo medindo de 40–50 cm, liso, curto, achatado na face adaxial e levemente angulado
na face abaxial, margens cortantes, após a morte tornando-se fibras escuras e persistentes; raque foliar angulada adaxialmente
e achatada na face abaxial; pinas, 26 por lado, regularmente distribuídas na raque foliar e dispostas no mesmo plano, glabras
na face adaxial e com esparsas ramentas sobre as nervuras principais na face abaxial. Inflorescências interfoliares, ramificadas
ao nível de primeira ordem, eretas; pedúnculo tomentoso, alongado, curvo, medindo 75–95 cm de comprimento; profilo curto,
bicarenado, de textura coriácea, ápice agudo, na maturidade, fibroso; bráctea peduncular lenhosa, persistente formando bico na
parte apical e com estrias na parte externa; ráquilas espiraladamente distribuídas, tomentosas, cada uma contendo uma bráctea
triangular e acuminada. Flores unissexuadas, dispostas de forma solitária ou aos pares, pode ocorrer plantas que contém somente
inflorescências com flores masculinas e outras com flores masculinas e femininas juntas; flores estaminadas pequenas inseridas
em alvéolos com 3 sépalas e 3 pétalas distintas e 6 estames; flores pistiladas protegidas por uma bráctea triangular, maiores que as
estaminadas, 3 sépalas e 3 pétalas distintas, imbricadas, 3 estigmas carnosos e 3 angulados. Frutos oblongos ou ovóides medindo
cerca de 3,5 cm de comprimento, rostrados e com estigma persistente, epicarpo liso de cor alaranjada, mesocarpo espesso,
carnoso, oleoso também de cor alaranjada, endocarpo espesso, lenhoso, levemente triangular, endosperma branco, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica amazônica  encontrada na região do Alto do Rio Negro sob terrenos arenosos de vegetação aberta do tipo
savana sendo utilizada localmente para cobertura de casas. Por seu pequeno porte e tipo da folhagem apresenta potencial
ornamental. Os frutos fazem parte da dieta da fauna da região.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.W.H. Trail, 1124, K,  (K000632593), Amazonas
G.T. Prance, 28872, RB, 250659, ,  (RB00630899), Amazonas
I. Cordeiro, 32, NY, 1137632,  (NY01137632), Roraima

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Barcella odora (Trail) Drude

Figura 2: Barcella odora (Trail) Drude

Figura 3: Barcella odora (Trail) Drude
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Figura 4: Barcella odora (Trail) Drude

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010)Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org

303

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F1281576.jpg


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bismarckia Hildebrandt & H. Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Bismarckia, Bismarckia nobilis.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609394.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Bismarckia nobilis Hildebrandt & H.
Wendl.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Borassus L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Borassus, .

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Borassus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB43906.

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia (Becc.) Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Butia, Butia archeri, Butia arenicola, Butia campicola, Butia capitata, Butia
catarinensis, Butia eriospatha, Butia exilata, Butia exospadix, Butia lallemantii, Butia lepidotispatha, Butia leptospatha, Butia
matogrossensis, Butia microspadix, Butia odorata, Butia paraguayensis, Butia pubispatha, Butia purpurascens, Butia witeckii,
Butia yatay.

COMO CITAR

Heiden, G., Ellert-Pereira, P.E., Eslabão, M.P. 2020. Butia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15703.

DESCRIÇÃO

Palmeiras monóicas. Estipe solitário ou cespitoso. Folhas penadas, arqueadas, pseudopecíolo com margens inermes ou
denteadas; ráquis arqueadas, disposição dos folíolos ascendente, formando um “V”. Inflorescência protândrica, simples ou
composta; espata glabra ou com indumento. Flores estaminadas sésseis ou curtamente pediceladas; sépalas 3; pétalas 3; estames
6. Flores pistiladas, sépalas 3; pétalas 3. Frutos amarelos, alaranjados, vermelhos, roxos, esverdeados ou marrons; elipsóides,
globosos, oblongos, ou ovóides.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Palmeiral, Restinga,
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para as espécies de Butia, traduzido e modificado a partir de Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
1. Plantas cespitosas .. 2
1’. Plantas solitárias .. 3
2. Bráctea peduncular com indumento esbranquiçado ou marrom avermelhado; endocarpo ovóide, 1–2,2 x 0,7–1,5 cm .. B. exilata
2’. Bráctea peduncular glabra ou pruinosa; endocarpo alongado, turbinado ou ellipsóide, 2,0–3,0 x 0,9–2,0 cm .. B. lallemantii
3. Bráctea peduncular papirácea .. 4
3’. Bráctea peduncular lignificada .. 5
4. Folíolos espaçados; bráctea peduncular levemente translúcida, glabra .. B. leptospatha
4’. Folíolos próximos; bráctea peduncular não translúcida com indumento lepidoto .. B. marmorii
5. Pseudopecíolo de margens inermes .. 6
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5’. Pseudopecíolo de margens denteadas .. 11
6. Inflorescência simples, espiciforme, cujo comprimento na antese excede amplamente (>8 cm) a bráctea peduncular .. 7
6’. Inflorescência ramificada (raramente espiciforme em indivíduos jovens), que conserva o mesmo comprimento da antese ou
ultrapassa a bráctea peduncular poucos centímetros compr.(até 4 cm) .. 8
7. Raque foliar 19–77 cm compr.; folíolos espaçados, flores pistiladas  > 4,5 mm compr. .. B. campicola
7’. Raque foliar 3–12 cm compr.; folíolos próximos; flores pistiladas < 3,5 mm compr. .. B. exospadix
8. Bráctea peduncular densamente coberta por um indumento .. 9
8’. Bráctea peduncular glabra ou raramente lepidota ..10
9. Bráctea peduncular lanuginosa da qual o indumento persiste após sua queda .. B. microspadix
9’. Bráctea peduncular pubescente-escamosa (o indumento pode ser removido quando esfregado) .. B. pubispatha
10. Raque da inflorescência 49–65 cm compr. .. B. purpurascens
10’. Raque da inflorescência até 30 cm compr.. B. archeri
11. Flores pistiladas até 9 mm compr.. 12
11’. Flores pistiladas > 9mm compr.. 17
12. Bráctea peduncular coberta por denso indumento lanuginoso de coloração marrom avermelhada, persistente mesmo após a
queda da bráctea .. B. eriospatha
12’. Bráctea peduncular não coberta por indumento lanuginoso denso, no máximo, pruinoso ou pubescente-escamoso (pode ser
facilmente removido por fricção e não persistente após a queda da bráctea) .. 13
13. Frutos globosos (geralmente mais largos que longos), endocarpo globoso ou ligeiramente ovoide (raramente) .. B. odorata
13’. Frutos alongados ou ovais, endocarpos alongados ou estreitamente ovóides .. 14
14. Frutos 2,5–4,0 x 2,5–3,0 cm; endocarpos 1,8-2,4 x 1,0-1,4 cm .. B. capitata
14’. Frutos 1,4–2,4 x 1,2–2,6 cm; endocarpos 1,2–1,4 x 0,8–1,2 cm .. 15
15. Estipe 15–35 (–43) cm diâm. .. B. catarinensis
15’. Estipe <14 cm diâm. .. 16
16. Frutos geralmente roxos, pseudopecíolo 1,2–1,3 cm larg., bráctea peduncular 3,8–6,7 cm larg.; flores pistiladas 8–9 x 6–7
mm .. B. matogrossensis
16’. Frutos geralmente amarelos; pseudopecíolo < 1 cm larg., bráctea peduncular 1,5–3 cm larg.; flores pistiladas 5–8 x 4–6 mm ..
B. arenicola
17. Bráctea peduncular 20–50 cm compr.; raque da inflorescência 13–40 cm compr. .. 18
17’. Bráctea peduncular 50–85 cm compr.; raque da inflorescência 40–72 cm compr. .. 19
18. Bráctea peduncular lepidota .. B. lepidotispatha
18’. Bráctea peduncular glabra ou tomentosa .. B. paraguayensis
19. Frutos com endocarpo elíptico-angular (com 3 bordas longitudinais), 2,8–3,8 x 1,7–2,6 cm .. B. witeckii
19’. Frutos com endocarpo alongado, elipsoide ou turbinado (sem bordas longitudinais), 1,8–2,8 x 1,0–1,7 cm .. B. yatay

BIBLIOGRAFIA

Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia archeri (Glassman) Glassman
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Butia archeri, Butia archeri var. archeri, Butia archeri var. diamantinensis.

Tem como sinônimo
basiônimo Syagrus archeri Glassman

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo. Folha: pseudopecíolo inerme(s). Inflorescência: consistência da espata(s)
lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s)/lepidota(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto:
formato do endocarpo ovoide(s); formato dos fruto(s) elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 50–80 cm. Espata 30–80 cm compr. Flor pistilada 5–8 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas glaucas .. Butia archeri var.  archeri
1'.Folhas verdes .. Butia archeri var. diamantinensis

MATERIAL TESTEMUNHO

L. R. Noblick, 5110, NY,  (NY00878020), Distrito Federal
Farah, F.T. et al., 683, ESA (ESA071032), Minas Gerais
Juliene Roveratti Santos, 401, CEN (CEN00075920), Distrito Federal
Walter Eagler, s.n., RB, 59956, ,  (RB00630924), Minas Gerais
R.A. Cytryn, 7, RB, 262860, ,  (RB00630926), Minas Gerais
L. Coradin, 5134, CEN (CEN00006401), Distrito Federal
H.S. Irwin, 7550, NY,  (NY00878023), Goiás
H.S. Irwin, 7550, NY,  (NY00878021), Goiás
s.c., s.n., RUSU, 535978,  (RB00686448), Minas Gerais
Eduarda Barreto Andrade Dias, 321, CEN (CEN00074830), Distrito Federal
R.A. Cytryn, 7, 262860, ,  (RB00630926), Minas Gerais
G. Hatschbach, 68168, MBM (MBM228920), Minas Gerais
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

L. Coradin, 5134, CEN (CEN00006401), Distrito Federal
A.P. Duarte, 6366, RB, 114512, ,  (RB00630920), Minas Gerais
T.A.B. Dias, 97, CEN (CEN00022069), Distrito Federal
Maria do Socorro Gonçalves Ferreira, 59, CEN (CEN00029551), Distrito Federal
Semíramis Pedrosa de Almeida, 91, CEN (CEN00029781), Distrito Federal
H.S. Irwin, 7550, 467261,  (RB00527875), Goiás
S.A. Mori, 16669, NY,  (NY00878055), Distrito Federal
S.A. Mori, 16669, NY, , , , ,  (NY00878054), Distrito Federal
S.A. Mori, 16669, CEN (CEN00008112), Distrito Federal
T.A.B. Dias, 97, CEN (CEN00022069), Distrito Federal
Ricardo A.Cytryn, 8, 262861, , , , , ,  (RB00630916), Minas Gerais
William Andrew Archer, 4048, MO (MO2117278), Minas Gerais
Maria do Socorro Gonçalves Ferreira, 69, CEN (CEN00029553), Distrito Federal
L. Coradin, 2415, CEN (CEN00037354), Distrito Federal
Martins, R.C., 212, MBM (MBM270529), Distrito Federal
A.P. Duarte, 6366, 114512, ,  (RB00630920), Minas Gerais
G. Hatschbach, 68168, MBM (MBM228920), Minas Gerais
Juliene Roveratti Santos, 414, CEN (CEN00075933), Distrito Federal
G. M. Araújo, FEEP145, NY,  (NY00878019), Minas Gerais
Juliene Roveratti Santos, 414, CEN (CEN00075933), Distrito Federal
Eduarda Barreto Andrade Dias, 321, CEN (CEN00074830), Distrito Federal
S. F. Glassman, 8039, NY,  (NY00878024), Minas Gerais
S.A. Mori, 16669, NY, , , , ,  (NY00878054), Distrito Federal
Maria do Socorro Gonçalves Ferreira, 69, CEN (CEN00029553), Distrito Federal
L. Coradin, 2415, CEN (CEN00037354), Distrito Federal
E.P. Heringer, 89251119, NY,  (NY00567918), Distrito Federal
T.A.B. Dias, 97, CEN (CEN00022069), Distrito Federal
S.A. Mori, 16669, CEN (CEN00008112), Distrito Federal
Maria do Socorro Gonçalves Ferreira, 59, CEN (CEN00029551), Distrito Federal
Semíramis Pedrosa de Almeida, 91, CEN (CEN00029781), Distrito Federal
Juliene Roveratti Santos, 414, CEN (CEN00075933), Distrito Federal
Marcato, A.C., 131, SPF
W. A. Archer, 4048, NY, ,  (NY00067611), Minas Gerais
Juliene Roveratti Santos, 401, CEN (CEN00075920), Distrito Federal
H.S. Irwin, 7550, NY,  (NY00878022), Goiás

BIBLIOGRAFIA

Martins, R.C. & Filgueiras, T.S. Arecaceae. In: CAVALCANTI, T.A.B. Flora do Distrito Federal, v.5, 47-82. 2006.
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-036-00/87/80/54/ny_v-036-00878054-04.dzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia archeri (Glassman) Glassman var.
archeri

DESCRIÇÃO

Folhas glaucas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ellert-Pereira, P.E., 85, ECT, Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Butia archeri var. archeri (Glassman) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Butia archeri var. archeri (Glassman) Glassman

Figura 3: Butia archeri var. archeri (Glassman) Glassman

Figura 4: Butia archeri var. archeri (Glassman) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 5: Butia archeri var. archeri (Glassman) Glassman

Figura 6: Butia archeri var. archeri (Glassman) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia archeri var. diamantinensis K.Soares
DESCRIÇÃO

Folhas verdes.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Soares,K & Assis, L., 59, HDCF, Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia arenicola (Barb.Rodr.) Burret
Tem como sinônimo
homotípico Syagrus arenicola (Barb.Rodr.) Frambach

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo subterrâneo(s). Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência: consistência da
espata(s) lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s)/tomentosa(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s).
Fruto: formato do endocarpo ovoide(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 70–85 cm compr. Espata 30–40 cm compr. Flor pistilada 0,5–0,8 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Soares, K. & Pimenta, R., 9, HDCF, Mato Grosso do Sul

BIBLIOGRAFIA

Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia campicola (Barb.Rodr.) Noblick
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos campicola Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo subterrâneo(s). Folha: pseudopecíolo inerme(s). Inflorescência: consistência da
espata(s) lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s)/simples.
Fruto: formato do endocarpo ovoide(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 19–77 cm compr. Espata 40–70 cm compr. Flor pistilada 4,5–6 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Soares & R. Pimenta, 13, HDCF, 6237, Mato Grosso do Sul
Eduardo Lleras Perez, 2322, CEN (CEN00034942), Mato Grosso do Sul
G. Hatschbach, 33007, MBM (MBM032155), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Butia campicola (Barb.Rodr.) Noblick

Figura 2: Butia campicola (Barb.Rodr.) Noblick

Figura 3: Butia campicola (Barb.Rodr.) Noblick

BIBLIOGRAFIA

Noblick, L. 2004. Transfer of Syagrus campicola to Butia. Palms 48 (1).
Lorenzi, H. 2010. Brazilian Flora - Arecaceae (Palms). Nova Odessa: Instituto Plantarum. 368 p.
Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia capitata (Mart.) Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Butia capitata, .

Tem como sinônimo
basiônimo Cocos capitata Mart.
homotípico Calappa capitata (Mart.) Kuntze
homotípico Syagrus capitata (Mart.) Glassman
heterotípico Calappa leiospatha (Barb.Rodr.) Kuntze
heterotípico Cocos capitata  var.  leiospatha (Barb.Rodr.) van den Berg
heterotípico Cocos elegantissima Chabaud
heterotípico Cocos leiospatha  var.  angustifolia Drude
heterotípico Cocos leiospatha Barb.Rodr.
heterotípico Cocos liliaceifolia Chabaud
Butia capitata  subsp.  eucapitata Herter

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo. Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência: consistência da espata(s)
lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto: formato do
endocarpo elipsoide; formato dos fruto(s) oblongo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 80–170 cm compr. Espata 65–100 cm compr. Flor pistilada 5–8 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Farah, F.T., 381, ESA (ESA071031), Minas Gerais
L. R. Noblick, 5089, NY, , , ,  (NY00567913), Goiás
L. R. Noblick, 5098, NY, ,  (NY00878092), Goiás
L.R. Noblick, 4647, 374371, , ,  (RB00630910), Bahia
Larry Ronald Noblick, 5098, CEN (CEN00026626), Goiás
A. Saint-Hilaire, B1/1794, P (P01797526), Minas Gerais
Larry Ronald Noblick, 5089, CEN (CEN00026625), Goiás
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Priscila Albertasse Dutra da Silva, 91, CEN (CEN00060692), Minas Gerais
L. R. Noblick, 5098, NY, , , , ,  (NY00878091), Goiás
Larry Ronald Noblick, 5097, CEN (CEN00026628), Goiás
J. E. M. Brazão, 260, CEPEC, ,  (CEPEC00041451), Minas Gerais
R.C. Forzza, 2576, RB, 396908 (RB00630947), Goiás
Marcato, A.C., 184, SPF
L. R. Noblick, 4647, CEPEC, , ,  (CEPEC00044600), Bahia
L. R. Noblick, 5098, NY, ,  (NY00878092), Goiás
Priscila Albertasse Dutra da Silva, 92, CEN (CEN00060693), Minas Gerais
Larry Ronald Noblick, 5088, CEN (CEN00026623), Goiás
C.F.P. Martius, s.n., P (P00725988)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia catarinensis Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo. Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência: consistência da espata(s)
lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto: formato do
endocarpo ovoide(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 65–190 cm compr. Espata 65–110 cm compr. Flor pistilada 5–8(–10) mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Krapovickas, 23078, NY,  (NY00777744), Santa Catarina
H. Lorenzi, 6760, HPL, Typus
A.R. Reitz, 877, RB, 55289,  (RB00630950), Santa Catarina
G. Hatschbach, 27515, MBM (MBM021194), Santa Catarina
Larry Ronald Noblick, 5130, CEN (CEN00026619), Rio Grande do Sul
Noblick, L.R., 4884, MBM (MBM150257), Santa Catarina
Korte, A, 5537, FURB (FURB16247)
A.L. Gasper, 113, FURB (FURB00634), Santa Catarina
Korte, A, 5390, FURB (FURB16249)
Korte, A, 5267, FURB (FURB16248)
Korte, A, 5267, FURB (FURB16248)
A. Krapovickas, 23078, NY,  (NY00777745), Santa Catarina
A. Krapovickas, 23078, NY,  (NY00777743), Santa Catarina
L. R. Noblick, 5130, NY, , , ,  (NY00567914), Rio Grande do Sul
Noblick, L.R., 4883, MBM (MBM150256), Santa Catarina
G. Hatschbach, 61235, MBM (MBM172647), Santa Catarina

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Butia catarinensis Noblick & Lorenzi

Figura 2: Butia catarinensis Noblick & Lorenzi

Figura 3: Butia catarinensis Noblick & Lorenzi

321

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F81740838.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F81740840.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F81740841.jpg


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Butia catarinensis Noblick & Lorenzi

Figura 5: Butia catarinensis Noblick & Lorenzi

Figura 6: Butia catarinensis Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 7: Butia catarinensis Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA

Noblick, L. Butia. In: Lorenzi, H.; Noblick, L. R.; Kahn, F.; Ferreira, E. Flora Brasileira: Arecaceae. Nova Odessa-SP: Editora
Plantarum, 2010.
Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Butia eriospatha, .

Tem como sinônimo
basiônimo Cocos eriospatha Mart. ex Drude
homotípico Calappa eriospatha (Mart. ex Drude) Kuntze
homotípico Syagrus eriospatha (Mart. ex Drude) Glassman
heterotípico Butia punctata Bomhard

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo. Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência: consistência da espata(s)
lignificada(s); indumento da espata(s) lanuginosa(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto: formato do
endocarpo globoso(s); formato dos fruto(s) globoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 150– 220 cm compr. Espata 115–135 cm compr. Flor pistilada 5–9 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 8059, P (P00725982)
Gondim Jr., M.G.C., 5, ESA (ESA049725), São Paulo
A.F.M. Glaziou, 8059, P (P00725987)
Marcato, A.C., 250, SPF
Glocimar Pereira-Silva, 10316, CEN (CEN00067311), Rio Grande do Sul
Noblick, L.R., 4878, MBM (MBM150255), Paraná
Aécio Amaral-Santos, 2786, CEN (CEN00066442), Rio Grande do Sul
Glocimar Pereira-Silva, 10316, CEN (CEN00067311), Rio Grande do Sul
A.F.M. Glaziou, 8059, P (P00725986)
A.F.M. Glaziou, 8059, P (P00725983)
Oliveira, AA de, 2606, FURB (FURB48739)
A. Stival-Santos, 1578, FURB (FURB00635), Santa Catarina, Typus
Noblick, L.R., 4874, MBM (MBM150253), Paraná
Aécio Amaral-Santos, 2641, CEN (CEN00066439), Rio Grande do Sul
A.F.M. Glaziou, 8059, P (P00725985)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

A.F.M. Glaziou, 8059, K,  (K000462952)
A.F.M. Glaziou, 8059, P (P00725984)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.

Figura 2: Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.

Figura 3: Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.

Figura 5: Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.

Figura 6: Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 7: Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.

BIBLIOGRAFIA

Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia exilata Deble & Marchiori
DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) cespitoso(s); tipo subterrâneo(s). Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência: consistência da
espata(s) lignificada(s); indumento da espata(s) tomentosa(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto:
formato do endocarpo ovoide(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 25–44  cm compr. Espata 50–90 cm compr. Flor pistilada 12–16 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Soares et al., 42, HDCF, Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Butia exilata Deble & Marchiori
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Butia exilata Deble & Marchiori

Figura 3: Butia exilata Deble & Marchiori

Figura 4: Butia exilata Deble & Marchiori
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 5: Butia exilata Deble & Marchiori

Figura 6: Butia exilata Deble & Marchiori

Figura 7: Butia exilata Deble & Marchiori

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Soares, K. P.; Longhi, S. J.; Witeck, L.; Assis, L. C. Palmeiras (Arecaceae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Rio de Janeiro:
Rodriguésia 65(1): 113-139. 2014.
Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia exospadix Noblick
DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo subterrâneo(s). Folha: pseudopecíolo inerme(s). Inflorescência: consistência da
espata(s) papirácea(s); indumento da espata(s) glabra(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) simples. Fruto: formato do
endocarpo ovoide(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 3–10 cm compr. Espata 30–46 cm compr. Flor pistilada 3,5 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6688, HPL
K. Soares, 10, HDCF, 6234, Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Butia exospadix Noblick

Figura 2: Butia exospadix Noblick

Figura 3: Butia exospadix Noblick

BIBLIOGRAFIA

Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia lallemantii Deble & Marchiori
DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) cespitoso(s); tipo aéreo/subterrâneo(s). Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência:
consistência da espata(s) lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s)/pruinosa(s); ramificação(ções) da inflorescência(s)
ramificada(s). Fruto: formato do endocarpo elipsoide/turbinado(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 40–105 cm compr. Espata 20–52 cm compr. Flor pistilada 11–15 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Deble, L., 1514, SI
M. Sobral, 4576, MBM (MBM106220), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Butia lallemantii Deble & Marchiori

Figura 2: Butia lallemantii Deble & Marchiori

Figura 3: Butia lallemantii Deble & Marchiori

Figura 4: Butia lallemantii Deble & Marchiori
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 5: Butia lallemantii Deble & Marchiori

Figura 6: Butia lallemantii Deble & Marchiori

Figura 7: Butia lallemantii Deble & Marchiori
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia lepidotispatha Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo/subterrâneo(s). Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência:
consistência da espata(s) lignificada(s); indumento da espata(s) lepidota(s); ramificação(ções) da inflorescência(s)
ramificada(s). Fruto: formato do endocarpo elipsoide/ovoide(s); formato dos fruto(s) elipsoide/ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 55–100 cm compr. Espata 45–65 cm compr. Flor pistilada 15–18 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6767, HPL
K. Soares et al., 20, HDCF, 6244, Mato Grosso do Sul
K. Soares et al., 19, HDCF, 6243, Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Butia lepidotispatha Noblick & Lorenzi

Figura 2: Butia lepidotispatha Noblick & Lorenzi

Figura 3: Butia lepidotispatha Noblick & Lorenzi

Figura 4: Butia lepidotispatha Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

BIBLIOGRAFIA

Noblick, L. Butia. In: Lorenzi, H.; Noblick, L. R.; Kahn, F.; Ferreira, E. Flora Brasileira: Arecaceae. Nova Odessa-SP: Editora
Plantarum, 2010.
Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia leptospatha (Burret) Noblick
Tem como sinônimo
basiônimo Syagrus leptospatha Burret

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo subterrâneo(s). Folha: pseudopecíolo inerme(s). Inflorescência: consistência da
espata(s) papirácea(s); indumento da espata(s) glabra(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto: formato
do endocarpo globoso(s); formato dos fruto(s) globoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 20–37 cm compr. Espata 10–16 cm compr. Flor pistilada 5–6 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.A. Archer, 3915, SP, US, Mato Grosso do Sul, Typus
K. Soares et al., 12, HDCF, 6236, Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Butia leptospatha (Burret) Noblick

Figura 2: Butia leptospatha (Burret) Noblick

Figura 3: Butia leptospatha (Burret) Noblick

Figura 4: Butia leptospatha (Burret) Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 5: Butia leptospatha (Burret) Noblick

Figura 6: Butia leptospatha (Burret) Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia matogrossensis Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo/subterrâneo(s). Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência:
consistência da espata(s) lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s); ramificação(ções) da inflorescência(s)
ramificada(s). Fruto: formato do endocarpo elipsoide/ovoide(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 45–63 cm compr. Espata 33–55 cm compr. Flor pistilada 8–9 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Tsuji, R., 2674, HPL
K. Soares et al., 16, HDCF, 6240, Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Butia matogrossensis Noblick & Lorenzi

Figura 2: Butia matogrossensis Noblick & Lorenzi

Figura 3: Butia matogrossensis Noblick & Lorenzi

Figura 4: Butia matogrossensis Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

BIBLIOGRAFIA

Noblick, L. Butia. In: Lorenzi, H.; Noblick, L. R.; Kahn, F.; Ferreira, E. Flora Brasileira: Arecaceae. Nova Odessa-SP: Editora
Plantarum, 2010.
Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia microspadix Burret
Tem como sinônimo
heterotípico Syagrus hatschbachii Glassman

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo/subterrâneo(s). Folha: pseudopecíolo inerme(s). Inflorescência: consistência
da espata(s) lignificada(s); indumento da espata(s) lanosa(s)/tomentosa(s); ramificação(ções) da inflorescência(s)
ramificada(s). Fruto: formato do endocarpo globoso(s); formato dos fruto(s) elipsoide.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 30–74 cm compr. Espata 33–40 cm compr. Flor pistilada 4–5 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Scaramuzza, C.A.M., s.n., ESA (ESA063229), São Paulo
L. Krieger, 7722, CESJ, SPF
E.D. Lozano, 730, 577096, ,  (RB00785526), Paraná
K. Soares et al., 8, HDCF, 6232, Paraná
E. Barbosa, 3112, 573113, , ,  (RB00778723), Paraná
E. Barbosa, 3112, 573113, , ,  (RB00778723), Paraná
Engels, ME, 1955, FURB (FURB47727)
Poliquesi, C.B., 103, MBM (MBM149592), Paraná
G. Hatschbach, 29229, MBM (MBM024135), Paraná
A.C. Cervi, 4154, UPCB (UPCB0022509)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Butia microspadix Burret

Figura 2: Butia microspadix Burret

Figura 3: Butia microspadix Burret
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Butia microspadix Burret

Figura 5: Butia microspadix Burret

Figura 6: Butia microspadix Burret
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 7: Butia microspadix Burret

BIBLIOGRAFIA

Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia odorata (Barb.Rodr.) Noblick
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos odorata Barb.Rodr.
heterotípico Butia capitata  var.  elegantissima (Chabaud) Becc.
heterotípico Butia capitata  var.  erythrospatha (Chabaud) Becc.
heterotípico Butia capitata  var.  lilaceiflora (Chabaud) Becc.
heterotípico Butia capitata  var.  nehrlingiana (Abbott ex Nehrl.) L.H.Bailey
heterotípico Butia capitata  var.  pulposa (Barb.Rodr.) Becc.
heterotípico Butia capitata  var.  strictior L.H.Bailey
heterotípico Butia capitata  var.  subglobosa Becc.
heterotípico Butia capitata  var.  virescens Becc.
heterotípico Butia nehrlingiana (Abbott ex Nehrl.) Abbott ex Nehrl.
heterotípico Butia pulposa (Barb.Rodr.) Nehrl.
heterotípico Cocos erythrospatha Chabaud
heterotípico Cocos lilaceiflora Chabaud
heterotípico Cocos nehrlingiana Abbott ex Nehrl.
heterotípico Cocos pulposa Barb.Rodr.
Butia capitata  var.  odorata (Barb.Rodr.) Becc.

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo. Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência: consistência da espata(s)
lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto: formato do
endocarpo globoso(s)/ovoide(s); formato dos fruto(s) globoso(s)/ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 70–200 cm compr. Espata 60–180 cm compr. Flor pistilada 5–6 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Floresta Estacional Semidecidual, Palmeiral, Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, s.n., RB,  (RB00770788), Rio de Janeiro
L. R. Noblick, 5129, NY, , , , , ,  (NY00567915), Rio Grande do Sul
Noblick, L., 5129, NY, FTG, CEN
SS. A. Archer, 4428, RB, 30244,  (RB00630999), Rio Grande do Sul
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Larry Ronald Noblick, 5129, CEN (CEN00026632), Rio Grande do Sul
Marlene Machado Marchi, 3382, CEN (CEN00076475), Rio Grande do Sul
A.P. Duarte, s.n., RB,  (RB00770788), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Butia odorata (Barb.Rodr.) Noblick

Figura 2: Butia odorata (Barb.Rodr.) Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Butia odorata (Barb.Rodr.) Noblick

Figura 4: Butia odorata (Barb.Rodr.) Noblick

Figura 5: Butia odorata (Barb.Rodr.) Noblick

Figura 6: Butia odorata (Barb.Rodr.) Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 7: Butia odorata (Barb.Rodr.) Noblick

BIBLIOGRAFIA

Noblick, L. Validation of the Name Butia odorata. Lawrence - Kansas: Palms 55 (1) 2011. p. 48.
Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.

353

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F81740903.jpg


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia paraguayensis (Barb.Rodr.) Bailey
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos paraguayensis Barb.Rodr.
homotípico Butia yatay  subsp.  paraguayensis (Barb.Rodr.) Xifreda & Sanso
homotípico Butia yatay  var.  paraguayensis (Barb.Rodr.) Becc.
homotípico Syagrus paraguayensis (Barb.Rodr.) Glassman
heterotípico Butia amadelpha (Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Butia dyerana (Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Butia dyeriana (Barb.Rodr.) Burret
heterotípico Butia pungens Becc.
heterotípico Cocos amadelpha Barb.Rodr.
heterotípico Cocos arenicola Barb.Rodr.
heterotípico Cocos dyeriana Barb.Rodr.
heterotípico Cocos wildemaniana Barb.Rodr.
heterotípico Syagrus amadelpha (Barb.Rodr.) Frambach ex Dahlgren
heterotípico Syagrus dyeriana (Barb.Rodr.) Becc.
heterotípico Syagrus wildemaniana (Barb.Rodr.) Frambach ex Dahlgren

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo. Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência: consistência da espata(s)
lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s)/tomentosa(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto:
formato do endocarpo elipsoide/turbinado(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 57–152 cm compr. Espata 32–82 cm compr. Flor pistilada (9–)10–16 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Allem, 883, CEN, 274953, ,  (RB00630914), Distrito Federal
Pedersen, T.M., 9655, MBM (MBM017154)
Hassler, E., 896, K (K000632564)
Krapovickas, A., 15476, MBM (MBM013858)
Elsa Matilde Zardini, 50596, MO, 360667, ,  (RB00630928)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

G. Hatschbach, 45888, MBM (MBM078564), Mato Grosso do Sul
Elsa Matilde Zardini, 48347, 366064,  (RB00630956)
G. Hatschbach, 32943, MBM (MBM027158), Paraná
K. Soares & R. Pimenta, 17, HDCF, São Paulo
Marcato, A.C., 259, SPF
Elsa Matilde Zardini, 46679, 366112, ,  (RB00630929)
K. Soares & R. Pimenta, 4, HDCF, 6228, Mato Grosso do Sul
K. Soares et al., 1, HDCF, 6225, Rio Grande do Sul
Caxambú, M.G., 528, MBM (MBM297416), Paraná
Tressens, S.G., 3476, MBM (MBM132420)
Goetzke, S., 314, MBM (MBM129815), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Butia paraguayensis (Barb.Rodr.) Bailey

Figura 2: Butia paraguayensis (Barb.Rodr.) Bailey
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Butia paraguayensis (Barb.Rodr.) Bailey

Figura 4: Butia paraguayensis (Barb.Rodr.) Bailey

Figura 5: Butia paraguayensis (Barb.Rodr.) Bailey
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Butia paraguayensis (Barb.Rodr.) Bailey

BIBLIOGRAFIA

Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia pubispatha Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo/subterrâneo(s). Folha: pseudopecíolo inerme(s). Inflorescência: consistência
da espata(s) lignificada(s); indumento da espata(s) pubescente(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto:
formato do endocarpo globoso(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 25–65 cm compr. Espata 20–33 cm compr. Flor pistilada 7–8 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6766, HPL

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Butia pubispatha Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Butia pubispatha Noblick & Lorenzi

Figura 3: Butia pubispatha Noblick & Lorenzi

Figura 4: Butia pubispatha Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Noblick, L. Butia. In: Lorenzi, H.; Noblick, L. R.; Kahn, F.; Ferreira, E. Flora Brasileira: Arecaceae. Nova Odessa-SP: Editora
Plantarum, 2010.
Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia purpurascens Glassman
DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo. Folha: pseudopecíolo inerme(s). Inflorescência: consistência da espata(s)
lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto: formato do
endocarpo ovoide(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 114–150 cm compr. Espata 70–105 cm compr. Flor pistilada 5–6 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.F. Glassman, 13075, SP, CHI
R.C.C. Reis, 815, 412498, ,  (RB00630932), Rio de Janeiro
L. R. Noblick, 4872, NY,  (NY00878088), Goiás
L. R. Noblick, 4872, NY, , , , ,  (NY00878087), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Butia purpurascens Glassman

Figura 2: Butia purpurascens Glassman

Figura 3: Butia purpurascens Glassman

Figura 4: Butia purpurascens Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Butia purpurascens Glassman

Figura 7: Butia purpurascens Glassman

BIBLIOGRAFIA

Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia witeckii K. Soares & S. Longhi
DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo. Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência: consistência da espata(s)
lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s)/lepidota(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto:
formato do endocarpo elipsoide trígono(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 100–170 cm compr. Espata 118–128 cm compr. Flor pistilada 16–20 mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Soares et al., s.n., ICN, 173744, Rio Grande do Sul, Typus
K. Soares et al., s.n., HDCF, 6213, Rio Grande do Sul, Typus
Soares, K. .P., 0, HDCF (HDCF006213), Rio Grande do Sul, Typus

BIBLIOGRAFIA

Soares, K. P.; Longhi, S. J.; Witeck, L.; Assis. L. C. Palmeiras (Arecaceae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Rio de Janeiro:
Rodriguésia 65 (1): 113-139. 2014.
Soares, K.P. 2015. Le genre Butia. Princeps 1: 12-57.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Butia yatay (Mart.) Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Butia yatay, .

Tem como sinônimo
basiônimo Cocos yatay Mart.
homotípico Butia capitata  subsp.  yatay (Mart.) Herter
homotípico Calappa yatay (Mart.) Kuntze
homotípico Syagrus yatay (Mart.) Glassman
heterotípico Butia missionera Deble & Marchiori
heterotípico Butia noblickii Deble, Marchiori, F.S. Alves & A. S. Oliveira
heterotípico Butia poni (Hauman) Burret
heterotípico Butia quaraimana Deble & Marchiori
heterotípico Cocos poni Hauman

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) solitário(s); tipo aéreo. Folha: pseudopecíolo denteado(s). Inflorescência: consistência da espata(s)
lignificada(s); indumento da espata(s) glabra(s); ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). Fruto: formato do
endocarpo elipsoide/turbinado(s); formato dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha ráquis 163–200 cm compr. Espata 105–135 cm compr. Flor pistilada 13–17(–18) mm compr.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4885, MBM
A. Schinini, 7828, CTES, 176521, , , ,  (RB00630996)
Aurélio Schinini, 24939, CEN (CEN00013664)
A. Schinini, 7828, CTES, 176521, , , ,  (RB00630996)
Luiz, A.J., 1, MBM (MBM055849)
R. C.C. Reis, 817, RB, 412500, , ,  (RB00630980), Rio de Janeiro
K. Soares et al., s.n., HDCF, 6214, Rio Grande do Sul
K. Soares & R. Callegaro, 26, HDCF, 6266, Rio Grande do Sul
Noblick, L.R., 4885, MBM (MBM150258), Rio Grande do Sul
Luiz, A.J., 1, MBM (MBM055849)
Luiz, A.J., 1, MBM (MBM055849)

365

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/9/96/00630996.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/9/96/00630996-3.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/9/96/00630996-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/9/96/00630996-1.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/9/96/00630996.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/9/96/00630996-3.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/9/96/00630996-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/9/96/00630996-1.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/9/80/00630980.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/9/80/00630980-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/9/80/00630980-1.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

A. Schinini, 7828, CTES, 176521, , , ,  (RB00630996)
A. Schinini, 7828, CTES, 176521, , , ,  (RB00630996)
Schinini, A., s.n., MBM (MBM118119)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Butia yatay (Mart.) Becc.

Figura 2: Butia yatay (Mart.) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Butia yatay (Mart.) Becc.

Figura 4: Butia yatay (Mart.) Becc.

Figura 5: Butia yatay (Mart.) Becc.

Figura 6: Butia yatay (Mart.) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

BIBLIOGRAFIA

Soares, K. P.; Longhi, S. J.; Witeck, L.; Assis. L. C. Palmeiras (Arecaceae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Rio de Janeiro:
Rodriguésia 65 (1): 113-139. 2014.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Calyptrogyne H.Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Calyptrogyne, .

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB43964.

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Calyptronoma Griseb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Calyptronoma, .

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB43969.

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

370

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB43969
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB43969


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Carpentaria Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Carpentaria, Carpentaria acuminata.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609396.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Carpentaria acuminata (H.Wendl. &
Drude) Becc.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., RB,  (RB00770964), Rio de Janeiro

372

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/77/9/64/00770964.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Caryota L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Caryota, Caryota mitis, Caryota urens.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB43974.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Caryota mitis Lour.
Tem como sinônimo
heterotípico Caryota furfuracea Blume
heterotípico Caryota griffithii Becc.
heterotípico Caryota sobolifera Wall. ex Mart.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco)
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.Q.Boudet Fernandes, 3268, RB, 342033, , , , , ,  (RB00630960), Rio de Janeiro
M.G.C.Gondim Jr., 9, ESA (ESA049722), São Paulo
J.A.Lombardi, 4936, BHCB, 74748, , , , , ,  (BHCB050226), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.271.
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https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/bhcb050226_5


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Caryota urens L.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.Melo et al., 23, RB, ,  (RB01312116), Rio de Janeiro
M.G.C.Gondim Jr., 7, ESA (ESA049721), São Paulo
M.G.Caxambu, 2902, HCF (HCF000010235), HCF (HCF000010234), Paraná

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p272.

375

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/31/21/16/01312116-1.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/1/31/21/16/01312116.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ceroxylon Bonpl. ex DC.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ceroxylon, .

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Ceroxylon in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB43982.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Chamaedorea Willd.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Chamaedorea, Chamaedorea angustisecta, Chamaedorea cataractum,
Chamaedorea costaricana, Chamaedorea elegans, Chamaedorea ernesti-augusti, Chamaedorea metallica, Chamaedorea
microspadix, Chamaedorea pauciflora, Chamaedorea pinnatifrons, Chamaedorea seifrizii.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Chamaedorea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22122.

Tem como sinônimo
heterotípico Cladandra O.F.Cook
heterotípico Collinia (Liebm.) Liebm. ex Oerst.
heterotípico Dasystachys Oerst.
heterotípico Discoma O.F.Cook
heterotípico Docanthe O.F.Cook
heterotípico Edanthe O.F.Cook & Doyle
heterotípico Eleutheropetalum (H.Wendl.) H.Wendl. ex Oerst.
heterotípico Kinetostigma Dammer
heterotípico Kunthia Bonpl.
heterotípico Legnea O.F.Cook
heterotípico Lobia O.F.Cook
heterotípico Lophothele O.F.Cook
heterotípico Malortiea H. Wendl.
heterotípico Mauranthe O.F.Cook
heterotípico Meiota O.F.Cook
heterotípico Migandra O.F.Cook
heterotípico Morenia Ruiz & Pav.
heterotípico Neanthe O.F.Cook
heterotípico Nunnezharia Ruiz & Pav.
heterotípico Nunnezia Willd.
heterotípico Omanthe O.F.Cook
heterotípico Paranthe O.F. Cook
heterotípico Platythea O.F.Cook
heterotípico Spathoscaphe Oerst.
heterotípico Stachyophorbe (Liebm.) Liebm. ex Klotzsch
heterotípico Stephanostachys Klotzsch ex Oerst.
heterotípico Tuerckheimia Dammer ex Donn. Sm.
heterotípico Vadia O.F.Cook

DESCRIÇÃO

Gênero com  aproximadamente 110 espécies de palmeiras dioicas pertencente à tribo Chamaedoreae juntamente com Gaussia,
Hyospathe, Synechanthus e Wendlandiella. Em geral, as espécies do gênero apresentam pequeno porte, caules verdes com
anelamento bastante visível; folhas variadas podendo ser simples ou pinadas; inflorescências também variadas, podendo ser infra
ou interfoliares ocorrendo em algumas espécies na forma de espiga e em outras ramificadas ao nível de primeira ou segunda
ordem; frutos elipsoides ou globosos, epicarpo liso, mesocarpo carnoso e endocarpo fino.

COMENTÁRIO

As espécies do gênero podem ser encontradas no sub-bosque em áreas de floresta tropical úmida com altitudes inferiores a 1200 m
no sul do México, América Central e do Sul
O nome do gênero tem significado de ‘uma dádiva da natureza ou do solo’. Tem como origem duas palavras gregas: ‘Chamai’ -
no chão, ‘dorea’ - presente, provavelmente em referência a seu pequeno porte.
Chamaedorea apresenta algumas das espécies de palmeiras mais cultivadas com fins ornamentais.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Palmeiras solitárias, folhas pinadas com 30–90 pares de pinas lineares-lanceoladas ......... Chamaedorea angustisecta
1a. Palmeiras  solitárias ou cespitosas, folhas inteiras, bífidas ou pinadas com até 10 pinas .......................... 2
2. Folhas bífidas ou pinadas, inflorescência simples .................................... Chamaedorea pauciflora
2a. Folhas pinadas, 4–8 pares de pinas sigmoides, inflorescência ramificada ................. Chamaedorea pinnatifrons

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmweb (2020). Palmweb: Palms of the World Online. Published on the internet: http://www.palmweb.org
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Chamaedorea angustisecta Burret
Tem como sinônimo
heterotípico Chamaedorea leonis H.E.Moore

DESCRIÇÃO

Raiz: aéreo ausente(s). Caule: alt. (m) 2.0 à 4.0; diâm. (cm) cerca de 2.5; estipe(s) solitário(s); crescimento ereto(s). Folha:
em número de 5 à 8; lâmina(s) pinada(s); pinas linear(es) - lanceolada(s); em número de 30 à 90; bainha(s) parcialmente
fechada(s); compr. (cm) 30 à 60; pecíolo(s) 50 - 100 cm de comprimento. Inflorescência: tipo ramificada(s); posição interfoliar;
bráctea(s) em número de 6 - 25; pedúnculo(s) com comprimento de 20 - 70 cm. Fruto: com formato elipsoide; comprimento
1.5 - 1.8 cm.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Ferreira, 9193, NY, HPZ:

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmweb (2020). Palmweb: Palms of the World Online. Published on the internet: http://www.palmweb.org
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Chamaedorea cataractum Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Chamaedorea atrovirens H.Wendl.
heterotípico Chamaedorea flexuosa H.Wendl.
heterotípico Chamaedorea lindeniana H. Wendl.
heterotípico Chamaedorea martiana H. Wendl.
heterotípico Nunnezharia cataractum Kuntze
heterotípico Nunnezharia flexuosa (H.Wendl.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia martiana (H. Wendl.) Kuntze
heterotípico Stachyophorbe cataractum (Mart.) Liebm. ex Klotzsch
heterotípico Stephanostachys martiana (H. Wendl.) Oerst.
heterotípico Vadia jotolana O.F.Cook

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

FM Liebmann, s.n., MO, 105568/A:1607844, Typus

BIBLIOGRAFIA

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org

380

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Chamaedorea costaricana Oerst.
Tem como sinônimo
heterotípico Chamaedorea biolleyi Guillaumin
heterotípico Chamaedorea linearia L.H. Bailey
heterotípico Chamaedorea quezalteca Standl. & Steyerm.
heterotípico Chamaedorea seibertii L.H. Bailey
heterotípico Legnea laciniata O.F. Cook
heterotípico Nunnezharia costaricana (Oerst.) Kuntze
heterotípico Omanthe costaricana (Oerst.) O.F.Cook

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

BIBLIOGRAFIA

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Chamaedorea elegans Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Nunnezharia elegans (Mart.) Kuntze
heterotípico Chamaedorea deppeana Klotzsch
heterotípico Chamaedorea helleriana Klotsch
heterotípico Chamaedorea humilis (Liebm. ex Oerst.) Mart.
heterotípico Chamaedorea pulchella Linden ex Hemsl.
heterotípico Chamaedorea pulchella Linden
heterotípico Collinia deppeana Klotzsch
heterotípico Collinia elegans  var.  angustifolia (M. Martens & Galeotti) M. Martens & Galeotti
heterotípico Collinia elegans (Mart.) Liebm. ex Oerst.
heterotípico Collinia humilis Liebm. ex Oerst.
heterotípico Kunthia deppii hort.
heterotípico Neanthe bella O.F. Cook
heterotípico Neanthe elegans (Mart.) O.F.Cook
heterotípico Neanthe neesiana O.F. Cook
heterotípico Nunnezharia humilis (Liebm. ex Oerst.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia pulchella (Linden ex Hemsl.) Kuntze

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

CJW Schiede, 1015, MO, 105566, Typus
CJW Schiede, 1015, A, 3263561, Typus
M.G. Caxambu, 2258, HCF (HCF000010229), Paraná

BIBLIOGRAFIA

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Chamaedorea ernesti-augusti H.Wendl.
Tem como sinônimo
homotípico Eleutheropetalum ernesti-augusti (H. Wendl.) Oerst.
homotípico Nunnezharia ernesti-augustii (H.Wendl.) Kuntze
heterotípico Chamaedorea glazioviana Drude ex Guillaumin
heterotípico Chamaedorea simplicifrons Heynh.
heterotípico Morenia corallifera hort. in Ruffo
heterotípico Morenia ernesti-augustii (H.Wendl.) H.Wendl.
heterotípico Nunnezharia simplicifrons (Heynh.) Kuntze

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 9020, P (P00725300), P (P00725299), P (P00725298)

BIBLIOGRAFIA

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Chamaedorea metallica O.F. Cook ex H.E.
Moore
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

BIBLIOGRAFIA

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Chamaedorea microspadix Burret
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

S.Honda, 1251, PMSP (PMSP015193)
M.A.Pena, 36, PMSP (PMSP007387)
CG Pringle, 3980, MO, 127588, Typus
CG Pringle, 3980, A, 3263564, Typus

BIBLIOGRAFIA

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Chamaedorea pauciflora Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Morenia pauciflora (Mart.) Drude
homotípico Nunnezharia pauciflora (Mart.) Kuntze
heterotípico Chamaedorea amazonica (Kuntze) Dammer
heterotípico Chamaedorea integrifolia (Trail) Dammer
heterotípico Chamaedorea lechleriana H.Wendl.
heterotípico Morenia integrifolia  var.  nigricans Trail
heterotípico Morenia integrifolia Trail
heterotípico Morenia lechleriana H. A. Wendland ex Dammer
heterotípico Nunnezharia amazonica Kuntze
heterotípico Nunnezharia integrifolia (Trail) Kuntze

DESCRIÇÃO

Raiz: aéreo espinescente(s). Caule: alt. (m) 0.5 à 2.0; diâm. (cm) menor(es) ou igual(ais) a(s) 1.0; estipe(s) solitário(s)/
cespitoso(s); crescimento ereto(s). Folha: em número de 4 à 9; lâmina(s) bífida(s)/raramente pinada(s); pinas irregular(es)
quando pinada(s); em número de 2 à 10 quando pinada(s); bainha(s) tubular(es) estriada(s); compr. (cm) 15 à 30; pecíolo(s) 10
- 50 cm de comprimento. Inflorescência: tipo espiga(s); posição interfoliar; bráctea(s) em número de 3 - 6; pedúnculo(s) com
comprimento de 20 - 50 cm. Fruto: com formato elipsoide; comprimento 1.0 - 1.5 cm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, ereto, raramente cespitoso, verde, anéis visíveis, 0,5–2,0 m de comprimento, sendo normalmente
inferiores a 1 m de altura com aparência acaule, diâmetro igual ou inferior a 1.0 cm, presença de raízes aéreas espinescentes
na base. Folhas bífidas, raramente pinadas, 4–9 contemporâneas; bainha tubular, estriada, 15–30 cm de comprimento; pecíolo
achatado ou acanalado, 10–50 cm de comprimento; raque foliar com estrias de cor amarelo-claro na parte inferior, 30–60 cm de
comprimento; lâmina foliar glabra, margens superficialmente denteadas, quando pinadas com 2-10 pinas irregulares, largamente
espaçadas, dispostas no mesmo plano. Inflorescências interfoliares,  eretas, espigadas; pedúnculo de 20–50 cm de comprimento;
brácteas pedunculares, 3–6, 6–25 cm de comprimento; as masculinas com cerca de 8 por nó, não ramificadas, com 40–70 cm
de comprimento e, as femininas, solitárias nos nós, não ramificadas, com 30-60 cm de comprimento, alaranjada quando em
frutificação. Flores estaminadas simétricas, 3 sépalas, 3 pétalas, de cor alaranjada, 6 estames, presença de vários pistilódios,
perfumadas; flores pistiladas, 3 sépalas, 3 pétalas. Frutos elipsoides, 1.0–1.5 cm de comprimento, epicarpo liso, negro, mesocarpo
carnoso, endocarpo fino.

COMENTÁRIO

As inflorescências são utilizadas medicinalmente ou como cosmético. Os frutos são usados para alimentação humana ou como
corante. As folhas são empregadas para cobertura de casas ou para embrulhar e cozinhar peixe. Apresenta potencial ornamental
para cultivo em vasos ou jardins interiores à meia-sombra.
No Brasil, a espécie pode ser encontrada no sub-bosque de florestas tropicais úmidas de terra firme de baixa altitude nos estados
do Acre, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ule, 5595, K,  (K000462922)
C. Ferreira, 10364, NY, HPZ:

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmweb (2020). Palmweb: Palms of the World Online. Published on the internet: http://www.palmweb.org
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst.
Tem como sinônimo
basiônimo Borassus pinnatifrons Jacq.
homotípico Chamaedorea pinnatifrons H. Wendl.
homotípico Nunnezharia pinnatifrons (Jacq.) Kuntze
heterotípico Chamaedorea aguilariana Standl. & Steyerm.
heterotípico Chamaedorea bartlingiana H.Wendl.
heterotípico Chamaedorea bifurcata Oerst.
heterotípico Chamaedorea boliviensis Dammer
heterotípico Chamaedorea bracteata H.Wendl.
heterotípico Chamaedorea brevifrons H.Wendl.
heterotípico Chamaedorea concinna Burret
heterotípico Chamaedorea concolor Mart.
heterotípico Chamaedorea conocarpa Mart.
heterotípico Chamaedorea depauperata Dammer
heterotípico Chamaedorea dryanderae Burret
heterotípico Chamaedorea flavovirens H.Wendl.
heterotípico Chamaedorea geonomoides (Spruce) Drude
heterotípico Chamaedorea gracilis Willd.
heterotípico Chamaedorea heilbornii Burret
heterotípico Chamaedorea herrerae Burret
heterotípico Chamaedorea holmgrenii Burret
heterotípico Chamaedorea hoppii Burret
heterotípico Chamaedorea kalbreyeriana H.Wendl. ex Burret
heterotípico Chamaedorea lanceolata  var.  littoralis Drude
heterotípico Chamaedorea lanceolata (Ruiz & Pav.) Kunth
heterotípico Chamaedorea macroloba Burret
heterotípico Chamaedorea membranacea Oerst.
heterotípico Chamaedorea micrantha Burret
heterotípico Chamaedorea minor Burret
heterotípico Chamaedorea oerstedii O.F.Cook & Doyle
heterotípico Chamaedorea pacaya Oerst.
heterotípico Chamaedorea rhombea Burret
heterotípico Chamaedorea weberbaueri Dammer ex Burret
heterotípico Docanthe alba O.F.Cook
heterotípico Hyospathe montana Mart.
heterotípico Martinezia lanceolata Ruiz & Pav.
heterotípico Nunnezharia bartlingiana (H.Wendl.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia bifurcata (Oerst.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia bracteata (H.Wendl.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia brevifrons (H.Wendl.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia concolor (Mart.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia conocarpa (Mart.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia flavovirens (H. Wendl.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia flavovirens (H.Wendl.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia geonomoides Spruce
heterotípico Nunnezharia lanceolata (Ruiz & Pav.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia membranacea (Oerst.) Kuntze
heterotípico Nunnezharia pacaya (Oerst.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Raiz: aéreo de cor laranja. Caule: alt. (m) 0.5 à 3.0; diâm. (cm) 1.0 à 3.0; estipe(s) solitário(s); crescimento decumbente(s)/
ereto(s). Folha: em número de 4 à 10; lâmina(s) pinada(s); pinas sigmóide(s); em número de 4 à 8; bainha(s) parcialmente
fechada(s); compr. (cm) 15 à 30; pecíolo(s) 10 - 45 cm de comprimento. Inflorescência: tipo ramificada(s); posição interfoliar/
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infrafoliar(es); bráctea(s) em número de 3 - 5; pedúnculo(s) com comprimento de 20 - 70 cm. Fruto: com formato elipsoide/
globoso(s); comprimento 0.9 - 1.5 cm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, ereto ou ocasionalmente decumbente, verde, anelado, 0.5–3.0 m de comprimento × 1–3 cm
de diâmetro, geralmente com raízes aéreas alaranjadas na base. Folhas pinadas, 4–10 contemporâneas; bainha parcialmente
fechada, 15–30 cm de comprimento; pecíolo com 10–45 cm de comprimento; raque foliar de 20–70 cm de comprimento; pinas
sigmoides, 4–8 por lado, inseridas no mesmo plano na raque, as maiores medindo 20–40 cm de comprimento × 3–8 de largura.
Inflorescências infra e interfoliares,  ramificadas ao nível de primeira ordem; pedúnculo de 20–70 cm de comprimento; 3–5
brácteas pedunculares com 5–15 cm de comprimento, de cor alaranjada na frutificação. Flores estaminadas simétricas, 3 sépalas,
3 pétalas, de cor alaranjada, 6 estames, presença de vários pistilódios, bastante perfumadas; flores pistiladas, 3 sépalas, 3 pétalas.
Frutos globosos ou elipsoides, 0.9–1.5 cm de comprimento, epicarpo liso, negro, mesocarpo carnoso, endocarpo fino.

COMENTÁRIO

A madeira do estipe é aproveitada para construção civil, objetos para caça, pesca e utensílios domésticos. As raízes são aplicadas
na construção de utensílios domésticos e medicinalmente. As folhas são usadas para cobertura de casas e embrulhar alimentos
para cozinhar. Os frutos são utilizados na alimentação humana, como isca de pesca e para atrair animais selvagens. Das sementes
são feitos adornos pessoais, como colares. A planta é ornamental sendo encontrada em diversos países sob cultivo com fins
paisagísticos.
A espécie ocorre nas Américas Central e do Sul, sendo considerada a espécie do gênero que apresenta a maior variação e
distribuição geográfica. No Brasil, a espécie ocorre somente no estado do Acre, no sub-bosque de florestas tropicais úmidas de
terra firme.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Ferreira, 9816, NY, HPZ:

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmweb (2020). Palmweb: Palms of the World Online. Published on the internet: http://www.palmweb.org
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The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Chamaedorea seifrizii Burret
Tem como sinônimo
heterotípico Chamaedorea donnell-smithii Dammer
heterotípico Chamaedorea erumpens H.E.Moore
heterotípico Meiota campechana O.F.Cook

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

BIBLIOGRAFIA

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Chamaerops L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Chamaerops, Chamaerops humilis.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593140.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
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Chamaerops humilis L.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Souza et al., 3, ESA (ESA087137), São Paulo
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Chelyocarpus Dammer
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Chelyocarpus, Chelyocarpus chuco, Chelyocarpus ulei.

COMO CITAR

Lorenzi, H. 2020. Chelyocarpus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22128.

Tem como sinônimo
heterotípico Acanthorrhiza H.Wendl.
heterotípico Tessmanniodoxa Burret
heterotípico Tessmanniophoenix Burret

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Pequeno gênero pertencente à tribo Cryosophileae, da parte noroeste da América do Sul, tanto do lado oeste como do leste da
cordilheira dos Andes.  É constituído por apenas 4 espécies, sendo que destas, duas ocorrem no Brasil, na região da Amazônia
Ocidental e uma terceira (Chelyocarpus repens) até o momento só encontrada na região Amazônica do Peru, bem próximo da
fronteira com o Brasil, podendo ocorrer também em nosso território.
São palmeiras hermafroditas, de pequeno a médio porte, sem espinhos, acaules ou de caule solitário ou cespitoso, com 10-20
folhas flabeliformes palmadas, geralmente formando copa aberta; caule ou estipe ereto ou procumbente, delicado, limpo (exceto
pela presença de fibras resultantes da decomposição das bainhas foliares logo abaixo da copa), densamente anelado com cicatrizes
estreitas. Folhas induplicadas, palmadas ou curtamente costa-palmadas (C. chucho); bainha fibrosa, não partida, o que distingue
do gênero afim Itaya, densamente revestida por pelos aveludados de cor marrom-dourada quando jovem; pecíolo longo com
margens lisas, canaliculado na face adaxial em sua parte basal, tornando-se angulado em direção à lâmina e arredondado na
face abaxial; hástula na face adaxial geralmente ampla, ereta e deltoide, sendo estreita na abaxial; lâmina arredondada, plana,
concolor ou distintamete discolor, geralmente partida em duas, dividida ao longo da dobra abaxial central até além da metade
de seu diâmetro ou quase até a base, cada segmento, por sua vez, adicionalmente dividido em pares ou grupos de segmentos
irregulares uninérveos (C. chuco), ou divididos até a base em segmentos alongados, cuneiformes e multinervados, os quais por
sua vez, são novamente divididos em vários segmentos agudos ou bífidos. Inflorescências interfoliares, pêndulas, ramificadas
ao nível de primeira e segunda ordens; pedúnculo achatado e curto; profilo achatado e tubular, com bico fibroso longo, revestido
por denso tomento; brácteas pedunculares geralmente em número de 1-3, semelhantes ao profilo; raque achatada e curva; flores
pequenas, geralmente perfumadas, solitárias e bissexuais; sépalas e pétalas em número de 2 ou 3, distintas ou fundidas na base, ou
4, distintas e levemente imbricadas; estames 5, 6, 7, 8 ou 9, cada um oposto a uma sépala e os demais opostos às pétalas. Frutos
globosos, verde-amarelados ou amarronzados quando maduros, contendo 1-2 sementes. A superfície dos frutos (epicarpo) é lisa,
exceto em uma das espécies (a primeira a ser descrita), na qual é corticosa, verrucosa e partida como a carapaça da tartaruga, fato
esse que inspirou o nome do gênero Chelyocarpus, palavra composta de origem grega com o significado: chelyo = “tartaruga” e
carpus = “fruto”; mesocarpo seco e espesso; endocarpo fino e membranáceo; semente globosa com endosperma homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies de Chelyocarpus:
1- Folhas com a face inferior verde; flores com 3 pétalas e 6 estames; epicarpo do fruto maduro de cor verde.........C. chuco
1'- Folhas com a face inferior prateada; flores com 2 pétalas e 4-8 estames; epicarpo do fruto maduro de cor marrom...C. ulei.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Chelyocarpus chuco (Mart.) H.E.Moore
Tem como sinônimo
basiônimo Thrinax chuco Mart.
homotípico Acanthorrhiza chuco (Mart.) Drude
homotípico Tessmanniodoxa chuco (Mart.) Burret
homotípico Tessmanniophoenix chuco (Mart.) Burret
homotípico Trithrinax chuco (Mart.) Walp.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) solitário(s)/cespitoso(s). Folha: folha(s) face(s) inferior(es) verde. Inflorescência: inflorescência(s)
ramificação(ções) até segunda ordem. Flor: flor(es) pétala(s) 3 estame(s) 6. Fruto: fruto(s) epicarpo amarelo liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule solitário ou, cespitoso com dois caules desenvolvidos e alguns brotos basais, 5-12 m de altura por 8-12 cm de diâmetro.
Folhas em número de 14-17, flabeliformes palmadas, com a lâmina dividida quase até a base em 2 metades, cada uma por sua
vez dividida em 11-21 segmentos em forma de cunha, estes novamente superficialmente divididos no ápice, os da parte mediana
de 77-80 cm de comprimento por 12-15 cm de largura, de cor verde na superfície abaxial; bainha foliar densamente coberta
por tomento lanuginoso de cor branco-amarronzado, de 15-48 cm de comprimento, tornando-se fibroso na parte apical; pecíolo
provido de pequena hástula na superfície adaxial, de 0,80-2,10 m de comprimento. Inflorescências interfoliares, ramificadas até o
nível de segunda ordem, com pedúnculo de cerca de 30 cm de comprimento e duas brácteas pedunculares. Flores solitárias, de cor
creme e hermafroditas. Frutos globosos, amarelos, de epicarpo liso e mesocarpo sem fibras.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Pinard, 836, NY, ,  (NY00869955), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Chelyocarpus ulei Dammer
Tem como sinônimo
heterotípico Tessmanniophoenix longibracteata Burret

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) solitário(s). Folha: folha(s) face(s) inferior(es) prateada. Inflorescência: inflorescência(s) ramificação(ções) até
primeira ordem. Flor: flor(es) pétala(s) 2 estame(s) 4 8. Fruto: fruto(s) epicarpo marrom verrucoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule solitário, ereto, de 1-8 m de altura por 4-7 cm de diâmetro. Folhas em número de 10-15 contemporâneas, flabeliformes
palmadas, com a lâmina dividida quase até a base em 5-12 segmentos, cada um por sua vez novamente divididos no ápice, de cor
cinza-prateada na face inferior, os segmentos da porção mediana de 55-70 cm de comprimento por 8-15 cm de largura; bainha
foliar de 10-30 cm de comprimento, revestida por tomento lanuginoso de cor marrom-esbranquiçada e fibrosa na parção apical;
pecíolo de 1-2 m de comprimento, com hástula presente na superfície adaxial e geralmente ausente na abaxial. Inflorescências
interfoliares, ramificadas geralmente só até o nível de primeira ordem, tomentosas, com pedúnculo de 40-50 cm de comprimento
e protegidas por duas brácteas pedunculares de cerca de 30 cm de comprimento. Flores solitárias, amarelas, hermafroditas. Frutos
globosos, de cerca de 2,2 cm de diâmetro, de cor marrom, com epicarpo verrucoso e partido e mesocarpo pouco espesso que
separa-se facilmente da única semente igualmente globosa.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1144, CEN (CEN00012470)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Cocos L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Cocos, Cocos nucifera.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Cocos in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB44018.

Tem como sinônimo
heterotípico Calappa Steck

DESCRIÇÃO

Gênero monotípico pertencente à Attaleinae juntamente com os gêneros Beccariophoenix, Jubaeopsis, Voanioala, Allagoptera,
Attalea, Butia, Jubaea, Syagrus e Parajubaea. A palmeira pode alcançar até 30 m de altura, o estipe é solitário, ereto,
frequentemente inclinado, anelado. As folhas são pinadas, pêndulas e as pinas rígidas, largas de coloração verde-amarelada.
As inflorescências são interfoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem. Os frutos são grandes, com epicarpo liso, fino,
de coloração variada; mesocarpo espesso, fibroso, seco; endocarpo lenhoso, marrom-escuro com 3 poros de germinação bem
visíveis; endosperma líquido, posteriormente endurecido e branco.

COMENTÁRIO

O coqueiro, como é popularmente conhecida a espécie Cocos nucifera, desempenhou papel fundamental nas migrações humanas e
no desenvolvimento da civilização nos trópicos úmidos por ser fonte de alimento, água, combustível e materiais para construção e,
hoje, além de servir como recurso de subsistência para muitos povos, seu cultivo com fins comerciais ocorre em diversas regiões
do mundo.
A espécie é amplamente distribuída nas regiões pantropicais do planeta, sendo a forma dominante da vegetação costeira nessas
regiões. Devido a larga distribuição, sua origem tem sido discutida a tempos, sendo o continente asiático apontado na maior parte
dos estudos como o centro de origem da espécie. No Brasil,  ocorreram introduções em diferentes momentos de variedades da
espécie a partir do ano de 1553.
O termo "coco" foi  dado por navegadores portugueses que ao verem o fruto fizeram a associação de sua aparência (observado
no ponto onde estão os poros) à face de um "coco”, termo utilizado  por povos locais do território asiático para designar monstros
imaginários que assustam crianças.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Cocos nucifera L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Cocos nucifera, .

Tem como sinônimo
heterotípico Cocos indica Royle
heterotípico Cocos nana Griff.
heterotípico Cocos nucifera  var.  synphyllica Becc.

DESCRIÇÃO

Palmeira com estipe solitário, ereto ou levemente curvado, irregularmente anelado, até 30 m de altura × 20–35 cm de diâmetro.
Folhas pinadas, 25–30 contemporâneas, 3–6 m de comprimento; pinas, 100–150 por lado regularmente distribuídas e inseridas no
mesmo plano, as da região mediana de 60–130 cm de comprimento e cerca de 5 cm de largura; bainha foliar aberta até a base com
fibras na margem formando um tipo de rede. Inflorescências interfoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem com pouco
ou numerosas ráquilas, raramente espigadas; prófilo envolvendo a base da inflorescência  normalmente ocultado em sua maior
parte pela bainha foliar e uma bráctea peduncular de textura lenhosa ou fibro-lenhosa, persistente, glabra, branco-cerosa, sulcada
externamente. Flores unissexuadas com ambos os sexos na mesma inflorescência dispostas em tríades, díades ou solitárias,
estando as tríades com flores pistiladas inseridas na parte basal das ráquilas e as flores estaminadas na porção apical. Flores
estaminadas, 3 pétalas, 3 sépalas, 6 estames e pistilódios; flores pistiladas ovoides com sépalas e pétalas sobrepostas, presença de
anel estaminodial. Frutos ovoides a elipsoides, grandes, 20–30 cm de comprimento × 12–20 cm de diâmetro; epicarpo liso, fino
e de coloração variada (verde, verde-amarelado, amarelo-acinzentado, amarelo, amarelo-alaranjado, pardo); mesocarpo fibroso,
seco; endocarpo lenhoso, marrom-escuro com 3 poros de germinação bem visíveis na base; endosperma líquido, posteriormente
endurecido e branco.

COMENTÁRIO

Provavelmente é a palmeira mais conhecida e com maior importância econômica do mundo, tendo todas as suas partes utilizadas.
O fruto, principal produto comercial, é cultivado em diversos locais tendo o ponto de colheita estabelecido pelo mercado.
O coco verde é colhido e comercializado inteiro para o consumo da água in natura ou a água-de-coco é extraída e envasada
industrialmente. O coco seco, colhido maduro, já com albúmen sólido, é comercializado in natura para diversas aplicações
culinárias ou destinado à indústria para processamento de coco ralado, leite-de-coco, óleo de coco e outros. As fibras do
mesocarpo são usadas pela indústria têxtil para fabricação de cordas, capachos, esteiras e outros ou aplicadas como substrato para
mudas e orquídeas. O endocarpo é utilizado para fabricação de utensílios diversos, biojóias ou carvão. A palmeira é amplamente
utilizada como ornamental.
No Brasil, a espécie ocorre de forma espontânea na região litorânea nordestina da Bahia até o Maranhão.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

400

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

Herb. Schwacke, 232, RB, 187573,  (RB00630992), Pará
Blanchet, s.n., P (P01698713), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Siqueira LA, Aragão WM, Tupinambá EA (2002) A Introdução do coqueiro no Brasil, importância histórica e agronômica.
Embrapa Tabuleiros Costeiros, Documentos - 47,  24 p. Disponível em: http//www.cpatc.embrapa.br
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Copernicia Mart. ex Endl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Copernicia, Copernicia alba, Copernicia prunifera.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Copernicia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15705.

Tem como sinônimo
heterotípico Arrudaria Macedo
heterotípico Coryphomia Rojas Acosta

DESCRIÇÃO

Palmeiras altas ou medianas, normalmente solitárias, raramente cespitosas, parcialmente armadas e com copa arredondada.
Estipe coberto totalmente ou parcialmente pelos remanescentes foliares, podendo com a idade ficar liso. Folhas palmadas ou
curtamente costapalmadas, induplicadas, frequentemente persistentes, mesmo após mortas ficando presas ao estipe formando, em
algumas espécies do gênero, uma 'saia' sobre este; bainha fibrosa, pecíolo ausente, muito curto ou alongado com a face adaxial
caniculada ou achatada e arredondado na face abaxial e com as margens cobertas por espinhos ou dentes curvados e rígidos;
hástula na face adaxial, coriácea, triangular, armada ou não, lâmina foliar normalmente arredondada com cera na face abaxial
e espinhos na margem; dividida em 1/4 até 1/3 do seu comprimento em segmentos pontiagudos e uninérveos, de ápice bífido.
Inflorescências interfoliares, muito ramificadas, geralmente com comprimento superior ao das folhas, frequentemente revestidas
por denso tomento; pedúnculo longo, estreito; profilo tubular. Flores bissexuais, solitárias ou formando grupos de 2 a 4 flores;
três sépalas unidas numa base grossa, seis estames unidos numa cúpula pela base, três carpelos, foliculares, separados na base,
estigma em forma de ponto. Frutos globosos ou ovóides, normalmente oriundos do mesmo carpelo, portanto formando uma única
semente; epicarpo liso, fino, de cor preta; mesocarpo mais ou menos carnoso, parcialmente fibroso; semente com endosperma
profundamente ruminado.

COMENTÁRIO

Considerando o formato arredondado da copa, o nome do gênero foi dado em homenagem ao astrônomo Nicolaus Copernicius
que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. Dentre as espécies aceitas para o gênero, três ocorrem na América do
Sul, duas na Hispaniola e as demais em Cuba , tendo sido descritos alguns híbridos naturais neste país. Na região do Caribe
as espécies de Copernicia podem ser encontradas em áreas de savana ou em formações florestais em terras baixas e secas. Na
América do Sul podem ser encontradas grandes populações em planaltos sujeitos a inundações sazonais. No Brasil, ocorrem duas
espécies (Coperncia alba e C. prunifera) com distribuição disjunta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Norte (Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescência com ráquilas com até 12 cm de comprimento, brácteas basais pequenas em forma de fibras ou cílios;      frutos
com 1,5-3 cm de comprimento ........................................ ........................................................ Copernicia prunifera.
2. Inflorescência com ráquilas com até 3 a 8 cm de comprimento, bráctea basal; frutos com 1-2 cm de
comprimento ............................................................................................................... Copernicia alba.

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dahlgren BE, Glassman S (1961) A revision of the genus Copernicia - 1 South American species. Gent. Herb. 9: 1-40.
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Obra original: Endlicher SFL. Gen. Pl.: 253 1837
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Copernicia alba Morong
Tem como sinônimo
heterotípico Copernicia australis Becc.
heterotípico Copernicia nigra Morong
heterotípico Copernicia ramulosa Burret
heterotípico Copernicia rubra Morong
heterotípico Coryphomia tectorum Rojas

DESCRIÇÃO

Caule: alt. (m) estipe(s) 8 à 30; presença remanescente(s) base folha(s) solta(s) com disposição espiralada(s) não. Folha: cor
das folha(s) na(s) planta(s) adulta(s) verde; folha(s) com muitas cera não. Inflorescência: comprimento da ráquila 3 à 7 cm;
diâm. da ráquila 1 à 1.5 mm; formato das bráctea(s) basal(ais) tubular(es). Fruto: comprimento fruto(s) 1 à 2 cm; formato
dos fruto(s) ovoide(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira solitária, estipe colunar, coberto pelos remanescentes da base das folhas já caídas. Folhas flabeliformes, glaucas
na juventude e verdes a maturidade formando copa esférica; pecíolo longo e armado; lâmina foliar cerosa na face abaxial.
Inflorescências interfoliares, ramificadas, mais longas que as folhas, ráquilas com 3-7 cm de comprimento x 1-1.5 mm de
diâmetro, pubescentes, com brácteas basais tubulares. Frutos ovoides, 1-2 cm de comprimento, epicarpo liso e negro, hilo sub-
basilar elíptico, alongados em direção da rafe, albúmem córneo, gris-branco, embrião cônico, levemente encurvado no ápice.

COMENTÁRIO

A espécie é utilizada como ornamental e para construções na área rural (ex. cercas) pela durabilidade de sua madeira inclusive em
ambientes alagados. As flores são apícolas e, aliado ao amplo período de floração da espécie e às altas densidades populacionais
em algumas áreas, o recurso é utilizado para produção de mel. As folhas podem ser utilizadas para alimentação animal, e suas
para confecção de cordas, chapéus e outros. Embora apresente cera de qualidade, a quantidade produzida nesta espécie não é
comercialmente viável.
Em sua área de distribuição natural é comum observar locais com grande densidade, quase exclusiva, de indivíduos da espécie,
(formação monodominante) conhecida popularmente como "carandazal".

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4890, NY
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

A.G. Nave, 1443, RB, 569758, ,  (RB00766228)
E.L. Perez, 2357, CEN, 34491 (CEN00034941)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Copernicia alba Morong

Figura 2: Copernicia alba Morong

Figura 3: Copernicia alba Morong
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
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Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
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Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Negrelle RRB, Degen-Naumannn RL (2012) Copernicia alba Morong ex Morong & Britton: aspectos botânicos, ecológicos,
etnobotânicos e agronômicos. Visão Acadêmica, 13(2): 60-71.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore
Tem como sinônimo
basiônimo Corypha cerifera Arruda
basiônimo Palma prunifera Mill.
heterotípico Arrudaria cerifera (Arruda) Macedo
heterotípico Copernicia cerifera (Arruda) Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: alt. (m) estipe(s) 10 à 15; presença remanescente(s) base folha(s) solta(s) com disposição espiralada(s) sim em
planta(s) jovem(ns). Folha: cor das folha(s) na(s) planta(s) adulta(s) glauca; folha(s) com muitas cera sim. Inflorescência:
comprimento da ráquila até 12 cm; diâm. da ráquila maior(es) que ou igual a(s) 2 mm; formato das bráctea(s) basal(ais)
fibra(s) rígida(s). Fruto: comprimento fruto(s) 1.5 à 3 cm; formato dos fruto(s) ovoide(s)/globoso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe ereto, solitário, revestido pelos remanescentes das bases das folhas já caídas de forma espiral na juventude.
Folhas flabeliformes glaucas, cerosas, formando copa globosa, pecíolo longo e armado. Inflorescências intrafoliares, mais longas
que as folhas, ramificadas, ráquilas com até 12 cm de comprimento x 2 mm de diâmetro, pubescentes, com pequenas brácteas
ciliares ou em forma de fibras rígidas. Frutos ovoides ou globosos com 1.5-3.0 cm de comprimento, epicarpo negro e liso,
mesocarpo fino.

COMENTÁRIO

A espécie é bastante conhecida pelo uso da cera de suas folhas que apresenta excelente qualidade e diversas aplicações industriais
(tintas, cosméticos, indústria de alimentos e farmacêutica dentre outros). As folhas também podem ser utilizadas para confecção
de peças artesanais, cobertura de casas e alimentação animal.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.W. Thomas, 4432, NY
S. A. Vianna, 96, IAC, 56925
Braga, L.Q.V., s.n., EAC (EAC0062445), Ceará

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore

Figura 2: Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore

Figura 3: Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore

Figura 5: Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore

Figura 6: Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 7: Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Corypha L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Corypha, .

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB44112.

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Cryosophila Blume
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Cryosophila, Cryosophila nana, Cryosophila warscewiczii.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB612072.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

412

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB612072
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB612072


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Cryosophila nana (Kunth) Blume ex
Salomon
Tem como sinônimo
heterotípico Acanthorrhiza aculeata (Liebm. ex Mart.) H. Wendl

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 20019, P (P01792848), P (P01792847), P (P01792846), P (P01792845), Rio de Janeiro
H.Q. Boudet Fernandes, 3265, RB, 342030, , , ,  (RB00630995), Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Cryosophila warscewiczii (H.Wendl.)
Bartlett
Tem como sinônimo
basiônimo Acanthorrhiza warscewiczii H.Wendl

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Cyrtostachys Blume
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Cyrtostachys, Cyrtostachys renda.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609550.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Cyrtostachys renda Blume
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., RB,  (RB00770877), Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Deckenia H. Wendl. ex Seem.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Deckenia, .

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Deckenia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609465.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

BIBLIOGRAFIA

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Desmoncus, Desmoncus giganteus, Desmoncus horridus, Desmoncus
leptoclonos, Desmoncus mitis, Desmoncus orthacanthos, Desmoncus parvulus, Desmoncus polyacanthos, Desmoncus pumilus,
Desmoncus setosus, Desmoncus vacivus.

COMO CITAR

Leitman, P.M. 2020. Desmoncus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15707.

Tem como sinônimo
heterotípico Atitara Kuntze

DESCRIÇÃO

Palmeiras de estipes solitários ou cespitosos. Folhas providas de espinhos, curvos ou retos, de base alargada ou não. Raque
podendo ser prolongada em cirros rudimentares ou bem desenvolvidos, com ou sem acantófilos. Pinas inermes ou providas de
espinhos, glabras ou tomentosas, podendo apresentar ápice longo e filiforme. Inflorescências com espata de superfície estriada
a rugosa, providas de espinhos, raro inermes, glabras ou tomentosas. Raque reta ou tortuosa, mais larga ou mais estreita que as
ráquilas. Estas são poucas a numerosas, próximas umas das outras ou esparsas ao longo da raque, alternas ou espiraladas, glabras
ou tomentosas, subentendidas por uma bractéola aguda ou de formato irregular. Flores masculinas com 5 a 12 estames. Frutos de
epiderme lisa ou irregular, nestes casos com fibras subepidérmicas curtas ou longas. Corolas persistentes, cobrindo de metade a
menos de um quarto da superfície do fruto, inteiras ou partindo-se em 3 lobos. Endocarpo globoso, ovoide, obovoide ou elipsoide,
de ápice achatado, arredondado ou apiculado.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campinarana, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea,
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1 – Endocarpo elipsóide …………………….........…………………………………………………………………… 2
 – Endocarpo globoso a obovóide ………………………………………………………………………………………… 5
2 – Corola dividindo irregularmente em três lobos durante a frutificação ........ D. horridus
– Corola não dividida em lobos durante a frutificação .............................. 3
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

3 – Raque ondulada ………………………………………………………………………………………… D. leptoclonos
– Raque reta .............................................................. 4
4 – Pinas providas de espinhos ………………..............………………………………………… D. mitis
 – Pinas desprovidas de espinhos ...................................... D. pumilus
5 – Superfície do fruto lisa ...................................................... 6
– Superfície do fruto irregular .................................................. 7
6 – Espinhos foliares retos ............................................. D. giganteus
– Espinhos foliares recurvados ..................................... D. polyacanthos
7 – Espinhos foliares com mais de 1 cm ............................... D. orthacanthos
– Espinhos foliares com menos de 1 cm .......................................... 8
8 – Cirros com espinhos dispersos por toda a face abaxial ..................... D. parvulus
– Cirros com espinhos apenas na porção proximal da face abaxial ..................... 9
9 – Pinas providas de espinhos e/ou tomento ............................... D. vacivus
– Pinas desprovidas de espinhos e/ou tomento ............................. D. setosus

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Desmoncus (Arecaceae). Phytotaxa 35: 1-88.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus giganteus A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Folha: espinho(s) maior que 1 cm; espinho(s) reto(s); espinho(s) nos cirro(s) ausente(s); face(s) adaxial da base da pina
glabra(s). Inflorescência: raque mais espessa(s) que a(s) ráquila; raque reta(s). Fruto: superfície(s) lisa(s); tamanho da corola
em relação ao fruto(s) metade do fruto(s); corola irregularmente dividida(s) em 3 lobo(s); forma do endocarpo globoso(s) a(s)
obovoide(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1688, K, ,  (K000632679), Acre, Typus

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Desmoncus (Arecaceae). Phytotaxa 35:1-88.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Desmoncus horridus, Desmoncus horridus subsp. horridus, Desmoncus
horridus subsp. occidentalis, Desmoncus horridus subsp. palustris, Desmoncus horridus subsp. prostratus.

Tem como sinônimo
homotípico Atitara horrida (Splitg. ex Mart.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Folha: espinho(s) maior que 1 cm; espinho(s) reto(s); espinho(s) nos cirro(s) ausente(s); face(s) adaxial da base da pina
glabra(s). Inflorescência: raque mais espessa(s) que a(s) ráquila; raque reta(s). Fruto: superfície(s) irregular(es) com
numerosa(s) fibra(s); tamanho da corola em relação ao fruto(s) menor que 1 / 4 do fruto(s); corola não dividida(s); forma do
endocarpo elipsoide.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1 – Frutos até 15 mm de comprimento ............................... 2
1’ -  Frutos com mais de 17 mm de comprimento ........................ 3
2 – Ráquilas até 17, bráctea ca. de 24 cm de comprimento ................ subsp. palustres
2’ – Ráquilas de 17 a 27, bráctea ca. de 30 cm de comprimento ............. subsp. occidentalis
3 – Ráquilas até 15, Pantanal ..................................... subsp. prostratus
3’ – Ráquilas mais de 15, Amazônia .................................... subsp. horridus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus horridus subsp. horridus
Splitg. ex Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Atitara major (Crueg. ex Griseb.) Kuntze
heterotípico Desmoncus angustisectus Burret
heterotípico Desmoncus brittonii L.H.Bailey
heterotípico Desmoncus demeraranus L.H.Bailey & H.E.Moon
heterotípico Desmoncus hartii L.H.Bailey
heterotípico Desmoncus tobagonis L.H.Bailey

DESCRIÇÃO

Brácteas pedunculares ca. de 30cm de comprimento; ráquilas ca. de 25 por inflorescência; frutos ca. de 15mm de comprimento

COMENTÁRIO

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Fróes, 2001, NY,  (NY00878181), Maranhão

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Desmoncus (Arecaceae). Phytotaxa 35:1-88
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus horridus subsp. occidentalis
Henderson
DESCRIÇÃO

Brácteas pedunculares ca. de 30cm de comprimento; ráquilas ca. de 25; frutos ca. de 18mm de comprimento

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1696, NY, , , , ,  (NY00568201), Acre

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Desmoncus (Arecaceae). Phytotaxa 35:1-88
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/0/56/82/1/ny_00568201-01.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus horridus subsp. palustris
(Trail) Henderson
Tem como sinônimo
basiônimo Desmoncus palustris Trail
homotípico Atitara palustris (Trail) Kuntze
heterotípico Atitara macrocarpa (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
Desmoncus orthacanthos  var.  trailianus Drude

DESCRIÇÃO

Bráctea peduncular ca. de 25cm de comprimento; ráquilas até 17; frutos ca. de 18mm

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.W.H. Trail, 1087/LXXXI, BM, K, Amazonas, Typus
J. M. Poole, 2005, NY,  (NY00568197), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Desmoncus (Arecaceae). Phytotaxa 35:1-88
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus horridus subsp. prostratus
(Lindm.) Henderson
Tem como sinônimo
basiônimo Desmoncus prostratus Lindm.
homotípico Atitara prostrata (Lindm.) Barb.Rodr.
heterotípico Atitara cuyabaensis (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Atitara rudenta (Mart.) Barb.Rodr.
heterotípico Desmoncus cuyabaensis Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Ráquilas ca. de 15; frutos até 15mm de comprimento. Comprimento das brácteas desconhecido

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Lindman, 2827, S, Mato Grosso, Typus
M. Schessl, 2299, NY,  (NY02386305)

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Desmoncus (Arecaceae). Phytotaxa 35:1-88
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus leptoclonos Drude
Tem como sinônimo
homotípico Atitara leptoclona (Drude) Barb.Rodr.
homotípico Desmoncus mitis  var.  leptoclonos (Drude) A.J.Hend.

DESCRIÇÃO

Folha: espinho(s) menor que 1 cm; espinho(s) recurvado(s); espinho(s) nos cirro(s) proximal(ais); face(s) adaxial da base da
pina glabra(s). Inflorescência: raque mais espessa(s) que a(s) ráquila; raque ondulada(s). Fruto: superfície(s) irregular(es) com
numerosa(s) fibra(s); tamanho da corola em relação ao fruto(s) menor que 1 / 4 do fruto(s); corola irregularmente dividida(s)
em 3 lobo(s); forma do endocarpo elipsoide.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Rondônia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Weddell, 2900, P (P00725945), P (P00725944), Goiás, Typus

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Desmoncus (Arecaceae). Phytotaxa 35:1-88
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus mitis Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Desmoncus mitis, Desmoncus mitis subsp. ecirratus, Desmoncus mitis subsp.
leptospadix, Desmoncus mitis subsp. mitis.

Tem como sinônimo
homotípico Atitara mitis (Mart.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Folha: espinho(s) menor que 1 cm; espinho(s) recurvado(s); espinho(s) nos cirro(s) proximal(ais); face(s) adaxial da
base da pina coberta por espinho(s) diminuto(s) e ou denso(s) tomentosa(s). Inflorescência: raque mais estreita(s) que a(s)
ráquila; raque reta(s). Fruto: superfície(s) irregular(es) com numerosa(s) fibra(s); tamanho da corola em relação ao fruto(s)
desconhecido(s); corola irregularmente dividida(s) em 3 lobo(s); forma do endocarpo elipsoide.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1 – Pinas lineares a lanceoladas .......... subsp. mitis
   - Pinas ovadas ..................... 2
2 – Cirrus bem desenvolvidos ............ subsp leptospadix
    - Cirrus ausentes .................... subsp. ecirratus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus mitis Mart. subsp. mitis

DESCRIÇÃO

Bainhas foliares desprovidas de espinho ou com poucos e esparsos; raque foliar com ca. de 40 cm de comprimento; 12 a 25 pinas
de cada lado da raque; cirrus bem desenvolvidos

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., M, Amazonas, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus mitis subsp. ecirratus
Henderson
DESCRIÇÃO

Bainhas foliares desprovidas de espinhos ou com poucos espinhos esparsos; raque foliar ca. de 20 cm; pinas ovadas, 2 a 5 de cada
lado da raque; cirrus ausente

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 5636, NY,  (NY01240193), Rondônia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Desmoncus (Arecaceae). Phytotaxa 35:1-88
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus mitis subsp. leptospadix
(Mart.) Henderson
Tem como sinônimo
basiônimo Desmoncus leptospadix Mart.

DESCRIÇÃO

Bainhas foliares desprovidas de espinho ou com poucos e esparsos; raque foliar ca. de 35 cm de comprimento; pinas ovadas, 3 a
11 de cada lado da raque; cirrus bem desenvolvido

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 12310, NY,  (NY00869963), Acre
E. Forero, 6384, NY,  (NY00869969), Acre

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Desmoncus (Arecaceae). Phytotaxa 35:1-88
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus orthacanthos Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Desmoncus orthacanthos, .

Tem como sinônimo
homotípico Atitara orthacantha (Mart.) Barb.Rodr.
heterotípico Atitara ataxacantha (Barb.Rodr.) Kuntze
heterotípico Atitara drudeana Kuntze
heterotípico Atitara lophacantha (Mart.) Barb.Rodr.
heterotípico Desmoncus ataxacanthus Barb.Rodr.
heterotípico Desmoncus huebneri Burret
heterotípico Desmoncus leptochaeta Burret
heterotípico Desmoncus longifolius Mart.
heterotípico Desmoncus lophacanthos Mart.
heterotípico Desmoncus orthacanthos  var.  mitis Drude
heterotípico Desmoncus werdermannii Burret

DESCRIÇÃO

Folha: espinho(s) maior que 1 cm; espinho(s) reto(s); espinho(s) nos cirro(s) ausente(s); face(s) adaxial da base da pina
glabra(s). Inflorescência: raque mais espessa(s) que a(s) ráquila; raque ondulada(s). Fruto: superfície(s) irregular(es) com
numerosa(s) fibra(s); tamanho da corola em relação ao fruto(s) menor que 1 / 4 do fruto(s); corola irregularmente dividida(s)
em 3 lobo(s); forma do endocarpo globoso(s) a(s) obovoide(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Neuwied, s.n., M, Bahia, Typus
Guedes, ML, 3399, ALCB (ALCB009891), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Desmoncus (Arecaceae). Phytotaxa 35:1-88
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus parvulus L.H.Bailey
Tem como sinônimo
heterotípico Desmoncus kaieteurensis L.H.Bailey

DESCRIÇÃO

Folha: espinho(s) menor que 1 cm; espinho(s) recurvado(s); espinho(s) nos cirro(s) disperso(s); face(s) adaxial da base da
pina coberta por espinho(s) diminuto(s) e ou denso(s) tomentosa(s). Inflorescência: raque mais espessa(s) que a(s) ráquila;
raque ondulada(s). Fruto: superfície(s) irregular(es) com numerosa(s) fibra(s); tamanho da corola em relação ao fruto(s)
menor que 1 / 4 do fruto(s); corola irregularmente dividida(s) em 3 lobo(s); forma do endocarpo globoso(s) a(s) obovoide(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., NY,  (NY02386414)
s.c., s.n., NY,  (NY02386323)
M. H. Nee, 42329, NY,  (NY02386395), Amazonas
W. L. Balée, 2301, NY,  (NY00194176), Maranhão
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus polyacanthos Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Desmoncus polyacanthos, .

Tem como sinônimo
homotípico Atitara polyacantha (Mart.) Kuntze
homotípico Desmoncus polyacanthos  Mart. var.  polyacanthos
heterotípico Atitara aerea (Drude) Barb.Rodr.
heterotípico Atitara caespitosa (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Atitara dubia (Lodd. ex Loudon) Kuntze
heterotípico Atitara inermis (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Atitara macroacantha (Mart.) Kuntze
heterotípico Atitara macrodon (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Atitara nemorosa (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Atitara oligacantha (Barb.Rodr.) Kuntze
heterotípico Atitara oxyacantha (Mart.) Kuntze
heterotípico Atitara paraensis Barb.Rodr.
heterotípico Atitara phengophylla (Drude) Kuntze
heterotípico Atitara philippiana (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Atitara phoenicocarpa (Barb.Rodr.) Kuntze
heterotípico Atitara pycnacantha (Mart.) Kuntze
heterotípico Atitara riparia (Spruce) Kuntze
heterotípico Desmoncus aereus Drude
heterotípico Desmoncus brevisectus Burret
heterotípico Desmoncus caespitosus Barb.Rodr.
heterotípico Desmoncus campylacanthus Burret
heterotípico Desmoncus dasyacanthus Burret
heterotípico Desmoncus duidensis Steyerm.
heterotípico Desmoncus inermis Barb.Rodr.
heterotípico Desmoncus longisectus Burret
heterotípico Desmoncus macroacanthos Mart.
heterotípico Desmoncus maguirei L.H.Bailey
heterotípico Desmoncus mirandanus L.H.Bailey
heterotípico Desmoncus oxyacanthos Mart.
heterotípico Desmoncus peraltus L.H.Bailey
heterotípico Desmoncus phoenicocarpus Barb.Rodr.
heterotípico Desmoncus polyacanthos  var.  oxyacanthos (Mart.) Drude
heterotípico Desmoncus prestoei L.H.Bailey
heterotípico Desmoncus ulei Dammer

DESCRIÇÃO

Folha: espinho(s) menor que 1 cm; espinho(s) recurvado(s); espinho(s) nos cirro(s) proximal(ais); face(s) adaxial da base
da pina glabra(s). Inflorescência: raque mais espessa(s) que a(s) ráquila; raque desconhecido(s). Fruto: superfície(s) lisa(s);
tamanho da corola em relação ao fruto(s) menor que 1 / 4 do fruto(s); corola irregularmente dividida(s) em 3 lobo(s); forma do
endocarpo globoso(s) a(s) obovoide(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 10779, NY, 869959,  (NY00869959), Acre
C.F.P. Martius, s.n., M, Bahia, Typus
W.L. Balée, 2301, NY, 194176,  (NY00194176), Maranhão
R. de Lemos Fróes, 2001, NY, 878181,  (NY00878181), Maranhão
G.A. Damasceno-Junior, 4612, CGMS (CGMS003225), Mato Grosso do Sul
Farah, F.T., 1240, ESA (ESA057775), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Desmoncus polyacanthos Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Desmoncus polyacanthos Mart.

Figura 3: Desmoncus polyacanthos Mart.

Figura 4: Desmoncus polyacanthos Mart.

Figura 5: Desmoncus polyacanthos Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus pumilus Trail
Tem como sinônimo
homotípico Atitara pumila (Trail) Kuntze

DESCRIÇÃO

Folha: espinho(s) menor que 1 cm; espinho(s) recurvado(s); espinho(s) nos cirro(s) proximal(ais); face(s) adaxial da base
da pina glabra(s). Inflorescência: raque mais estreita(s) que a(s) ráquila; raque reta(s). Fruto: superfície(s) irregular(es) com
numerosa(s) fibra(s); tamanho da corola em relação ao fruto(s) menor que 1 / 4 do fruto(s); corola irregularmente dividida(s)
em 3 lobo(s); forma do endocarpo elipsoide.

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

Trail, J.W.H., 1086, K,  (K000632602), K,  (K000632601), K,  (K000632600), Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus setosus Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Desmoncus setosus, .

Tem como sinônimo
homotípico Atitara setosa (Mart.) Kuntze

DESCRIÇÃO

Folha: espinho(s) menor que 1 cm; espinho(s) recurvado(s); espinho(s) nos cirro(s) proximal(ais); face(s) adaxial da base da
pina glabra(s). Inflorescência: raque mais espessa(s) que a(s) ráquila; raque ondulada(s). Fruto: superfície(s) irregular(es)
com numerosa(s) fibra(s); tamanho da corola em relação ao fruto(s) desconhecido(s); corola irregularmente dividida(s) em 3
lobo(s); forma do endocarpo globoso(s) a(s) obovoide(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.J. Henderson, 1588, NY,  (NY01365160), CEN (CEN00017776), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Desmoncus vacivus L.H.Bailey
Tem como sinônimo
heterotípico Desmoncus mitis  var.  tenerrimus (Mart. ex Drude) A.J.Hend.

DESCRIÇÃO

Folha: espinho(s) menor que 1 cm; espinho(s) recurvado(s); espinho(s) nos cirro(s) proximal(ais); face(s) adaxial da base
da pina coberta por espinho(s) diminuto(s) e ou denso(s) tomentosa(s). Inflorescência: raque mais espessa(s) que a(s) ráquila;
raque ondulada(s). Fruto: superfície(s) irregular(es) com numerosa(s) fibra(s); tamanho da corola em relação ao fruto(s)
menor que 1 / 4 do fruto(s); corola irregularmente dividida(s) em 3 lobo(s); forma do endocarpo globoso(s) a(s) obovoide(s).

Forma de Vida
Liana/volúvel/trepadeira, Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.J. Henderson, 875, CEN (CEN00012378), NY,  (NY02386608), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dictyocaryum H.Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dictyocaryum, Dictyocaryum ptarianum.

COMO CITAR

Lorenzi, H. 2020. Dictyocaryum in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22135.

Tem como sinônimo
heterotípico Dahlgrenia Steyerm.

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Pequeno gênero de três espécies confinadas às regiões montanhosas da América do Sul (Cordilheira dos Andes e suas encostas
baixas), das quais apenas uma ocorre em território brasileiro, no extremo oeste do estado do Acre (Serra do Divisor). O nome
Dictyocaryum é derivado das palavras gregas dikyton = “rede” e karion = “semente” em alusão à forma reticulada da nervação em
sua semente. 
São palmeiras grandes, geralmente de caule robusto, solitário ou cespitoso, ereto, colunar ou intumescido, com palmito visível no
topo e um cone de raízes secundárias densas na base. Folhas pinadas, em pequeno número (3-6 contemporâneas), com abscisão
precisa; bainha fechada formando um palmito distinto, revestido por esparsas escamas pequenas; pecíolo curto ou muito curto,
canaliculado em sua base e arredondado ou angulado em direção à lâmina na face adaxial (em cima), arredondado e algumas
vezes densamente tomentoso na abaxial (embaixo); raque angulada até convexa na face adaxial e arredondada na abaxial; folíolos
(pinas) com muitas costelas (saliências) e divididos longitudinalmente entre elas até a base em segmentos estreitos dispostos em
muitos planos, que conferem à folha aspecto densamente plumoso, de lâmina distintamente discolor, com a face inferior verde ou
densamente coberta por indumento branco e abundante pilosidade e/ou escamas, geralmente com uma costela larga por segmento.
Inflorescências dispostas abaixo do palmito, solitárias, eretas ou pêndulas e curvadas, ramificadas ao nível de primeira ou segunda
ordem, antes de abrir (broto) são cobertas por muitas brácteas decíduas e posicionadas verticalmente, eretas ou pêndulas e em
forma de chifre; pedúnculo alado ou não em sua base, alongado e circular em corte transversal; profilo curto, bicarenado, tubular,
tomentoso, logo se abrindo no ápice e, eventualmente, caindo; bráctea peduncular em número de até 9, coriácea ou lenhosa, de
ápice pontiagudo, no início completamente fechada, depois se partindo no ápice para permitir o alongamento do pedúnculo,
caindo (todas) durante a antese; raque de comprimento mais ou menos igual ao do pedúnculo, portando brácteas triangulares
dispostas espiraladamente; ramos florais de primeira ordem engrossados na base e com longa porção nua, cada um portando 3-4
raquilas em sua porção proximal, ficando a distal sem ramificação; raquilas numerosas, finas, flexuosas, longas, portando em
sua porção proximal flores estaminadas, com disposição espiralada e rala, em tríades, pares ou solitárias. Flores unissexuadas,
as estaminadas carnosas, sésseis, com 3 sépalas distintas, arredondadas e imbricadas, com 3 pétalas muito mais longas que as
sépalas e levemente conadas na base; estames 6, com filamentos curtos, largos e carnosos e anteras basifixas alongadas; flores
pistiladas menores que as estaminadas, sésseis, com 3 sépalas grossas, distintas, arredondadas e imbricadas; pétalas 3 vezes mais
longas que as sépalas, mais ou menos trianguladas e imbricadas; gineceu arredondado, tricarpelar e triovulado, com 3 estigmas
baixos. Frutos globosos ou elipsoides, monospermos, cujo epicarpo se parte irregularmente na maturação, expondo internamente
o mesocarpo branco; epicarpo liso, geralmente amarelo na maturidade, portando em sua base os remanescentes estigmáticos;
mesocarpo espesso, com a camada mais interna contendo fibras; endocarpo muito fino, quase indiferenciável; semente globosa, de
tegumento espesso com uma rede de fibras muito evidente e característica e endosperma homogêneo.
Em território boliviano numa região vizinha ao estado do Acre, em vegetação pré-andina a cerca de 1.000 m de altitude, ocorre a
espécie Dictyocaryum lamarckianum, com características muito semelhantes à espécie brasileira Dictyocaryum ptarianum. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dictyocaryum ptarianum (Steyerm.)
H.E.Moore & Steyerm.
Tem como sinônimo
basiônimo Dahlgrenia ptariana Steyerm.

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule solitário ou raramente cespitoso, ereto, liso, colunar, com palmito vistoso no topo e um cone de raízes aéreas espinescentes
de cerca de 1 m na parte basal, de 12-16 m de altura por cerca de 20 cm de diâmetro. Folhas pinadas, em pequeno número (4-6
contemporâneas) e de aspecto plumoso; bainha fechada formando um palmito compacto de 60-70 cm de comprimento e de
pecíolo de 30-50 cm; raque de 2-3 m de comprimento, contendo 23-37 pinas cuneadas de margens inteiras de cada lado da raque,
partidas até a base em 2-8 segmentos rígidos dispostos em vários planos, os da porção mediana de 0,7-1,0 m de comprimento.
Inflorescências infrafoliares, ramificadas (na fase de broto com a forma de chifre), com 50-80 raquilas, pedúnculo curvo de 25-35
cm e 8-10 brácteas pedunculares decíduas. Flores unissexuadas, reunidas em tríades. Frutos mais ou menos globosos de cerca
de 3,2 cm de comprimento, com epicarpo liso e de cor amarelo-amarronzada que se parte irregularmente durante maturação,
contendo uma única semente de endosperma homogêneo e embrião basal.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. J. Henderson, 1119, NY, 1137277,  (NY01137277), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dictyosperma H. Wendl. & Drude
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dictyosperma, Dictyosperma album.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593187.

Tem como sinônimo
heterotípico Linoma (Bory) O.F. Cook

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. &
Drude ex Scheff.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dictyosperma album, .

Tem como sinônimo
homotípico Linoma alba (Bory) O.F.Cook
heterotípico Areca borbonica Kunth
heterotípico Dictyosperma album  var.  furfuraceum Becc.
heterotípico Dictyosperma album  var.  rubrum (H.Wendl. & Drude) L.H.Bailey

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Klein, 9375, FLOR (FLOR0003345), Santa Catarina
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Drymophloeus Zipp.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Drymophloeus, .

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609467.

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dypsis Noronha ex Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Dypsis, Dypsis baronii, Dypsis cabadae, Dypsis decaryi, Dypsis lastelliana,
Dypsis leptocheilos, Dypsis lutescens, Dypsis madagascariensis.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609552.

Tem como sinônimo
heterotípico Chrysalidocarpus H.Wendl.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dypsis baronii (Becc.) Beentje & J.Dransf.
Tem como sinônimo
homotípico Chrysalidocarpus baronii Becc.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dypsis cabadae (H.E.Moore) Beentje &
J.Dransf.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.A.A.Martini, 76, PMSP (PMSP007414)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dypsis lastelliana (Baill.) Beentje &
J.Dransf.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dypsis leptocheilos (Hodel) Beentje &
J.Dransf.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje &
J.Dransf.
Tem como sinônimo
heterotípico Chrysalidocarpus baronii  var.  littoralis Jum. & H. Perrier
heterotípico Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.G. Caxambu, 2903, HCF (HCF000010240), HCF (HCF000010239), Paraná
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje
& J.Dransf.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Elaeis Jacq.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Elaeis, Elaeis guineensis, Elaeis oleifera.

COMO CITAR

Lorenzi, H. 2020. Elaeis in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22137.

Tem como sinônimo
heterotípico Alfonsia Kunth
heterotípico Corozo Jacq. ex Giseke

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Gênero de apenas duas espécies, incomum pelo fato de uma destas ocorrer nas Américas e outra no continente africano; são
plantas muito distintas por possuir espinhos fibrosos e espinhos formados a partir da nervura central na base da folha e pelas
inflorescências unissexuadas extremamente condensadas, dispostas entre as folhas, ambas, masculinas e femininas, na mesma
planta. Pertence à subtribo Elaeidinae, à qual também pertence o gênero Barcella. 
São plantas de estipe solitário, muito grosso, ereto e alto na espécie africana e baixo e algo inclinado na americana, em ambas as
espécies desprovido de palmito no topo e portando os remanescentes da base das folhas já caídas, eventualmente tornando-se nu,
deixando mostrar os entrenós curtos e as cicatrizes foliares largas e oblíquas. Folhas pinadas, numerosas (20-40 contemporâneas),
arqueadas, planas na espécie americana e plumosas na africana (esta característica facilmente distingue as duas espécies);
bainha inicialmente tubular, eventualmente desintegrando-se numa massa de fibras trançadas, aquelas inseridas na base do
pecíolo permanecendo como espinhos achatados; pecíolo canaliculado na face adaxial e angulado com tomento caduco na
abaxial, contendo fortes espinhos fibrosos e curvos nas margens; raque curva ou reta, angulada na face adaxial e achatada
na abaxial; folíolos (pinas) numerosos, regularmente distribuídos ou levemente agrupados e dispostos em vários planos;
lâmina linear, estreitando-se gradualmente até terminar numa ponta aguda. Inflorescências curtas, unissexuadas, solitárias,
dispostas comprimidas entre as folhas, ramificadas ao nível de primeira ordem; pedúnculo muito curto e de secção elíptica
em corte transversal; profilo curto, espesso, tubular e achatado, bicarenado e tomentoso, localizado dentro da bainha foliar,
desintegrando-se na sua porção distal numa massa de fibras com ápice espinescente; primeira bráctea peduncular fibrosa e
tubular inserida a certa distância do profilo, com seu ápice também desintegrando-se numa massa de fibras e o restante partindo-
se longitudinalmente, as demais brácteas de tamanho menor e também de ápice pungente; raque tomentosa e tão curta quanto
o pedúnculo; ramos florais (raquilas) numerosos, grossos e terminados em ponta rígida, cobertos inicialmente pelas brácteas
pedunculares fibrosas; raquilas estaminadas tomentosas e densamente floríferas, exceto no ápice pungente, com flores solitárias
no interior de alvéolos florais profundos dispostos espiraladamente; raquilas pistiladas maiores que as estaminadas, contudo
portando menor quantidade de flores, com o ápice também prolongado num espinho lenhoso; flores estaminadas pequenas, apenas
apontando para fora dos alvéolos florais durante a antese, compostas de 3 sépalas distintas e membranáceas e 3 pétalas igualmente
distintas, valvadas e muito finas, estames 6, excertos apenas na antese; flores pistiladas muito maiores que as estaminadas e
portando duas bractéolas de ápice pungente, com 3 sépalas distintas e imbricadas e 3 pétalas igualmente distintas e imbricadas;
gineceu colunar ou ovoide, trilocular e triovulado, com 3 estigmas carnosos reflexos. Frutos dispostos compactamente na
infrutescência, conferido-os uma forma comprimida lateralmente (piramidal-oblonga), com bico apical e com remanescentes
estigmáticos, geralmente monospermos; epicarpo brilhante, de cor vermelho-alaranjada; mesocarpo (polpa) carnoso e oleoso,
contendo fibras misturadas em sua massa; endocarpo lenhoso, negro e muito duro, geralmente angulado, com 3 poros apicais;
semente com endosperma homogêneo, com ou sem uma cavidade central. A espécie africana Elaeis guineensis Jacq. (dendezeiro)
é naturalizada principalmente na costa litorânea da Bahia, onde vem sendo cultivada desde o início da colonização de nosso país

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
Nordeste (Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies de Elaeis:
1- Caule curto e rastejante na base; folhas plantas com pinas dispostas regularmente; bráctea das flores pistiladas não alongada e
transformada em espinho...E. oleifera
1'- Caule longo e ereto desde a base; folhas plumosas com pinas dispostas mais ou menos irregularmente e em grupos; bráctea das
flores pistiladas alongada e terminada em espinho .....E. guineensis  
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Elaeis guineensis Jacq.
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) longo(s) e ereto(s). Folha: folha(s) plumosa(s); pinas disposição irregular(es) e agrupada(s) em vários plano(s).
Inflorescência: inflorescência(s) bráctea(s) alongada(s) e terminal(ais) em espinho(s). Fruto: fruto(s) liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Caule solitário, ereto, espesso na juventude, nas plantas velhas torna-se mais fino e marcado pelas cicatrizes das folhas caídas
e restos de pecíolos, de 35-40 cm de diâmetro, desprovido de palmito visível no topo, de 15-20 m de altura. Folhas penadas,
numerosas, de 3-4 m de comprimento, com penas longas inseridas na raque em diversos planos, conferindo-a aspecto plumoso;
pecíolo provido de espinhos curvos nas margens. Inflorescências masculinas e femininas separadas na mesma planta, dispostas na
axila das folhas, as masculinas com ramificações semelhantes a dedos pilosos. Frutos em cachos densos, ovoides, lisos, brilhantes,
pretos no ápice e vermelhos na base, com polpa grossa, amarela e oleosa.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.Q. Boudet Fernandes, 1950, MBML, Espírito Santo
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Elaeis oleifera (Kunth) Cortés
Tem como sinônimo
basiônimo Alfonsia oleifera Kunth
homotípico Corozo oleifera (Kunth) L.H.Bailey
heterotípico Elaeis melanococca Mart.
heterotípico Elaeis pernambucana Lodd. ex G.Don

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) curto(s) e rastejante(s). Folha: folha(s) plana(s); pinas disposição regular(es) em 1 plano(s). Inflorescência:
inflorescência(s) bráctea(s) não terminal(ais) em espinho(s). Fruto: fruto(s) áspero(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule solitário, rastejante na base e tornando-se ereto no ápice, desprovido de palmito no topo, de 1-6 m de altura e 30-40 cm
de diâmetro, com aspecto grosseiro e marcado pelas cicatrizes das folhas já caídas. Folhas numerosas (20-40 contemporâneas),
pinadas, arqueadas, planas, de 2,5-3,5 m de comprimento; pinas lineares, em número de 33-90 de cada lado da raque, de cor
verde-brilhante, distribuídas regularmente e dispostas num mesmo plano; a forma de distribuição das pinas sobre a raque separa
esta espécie do dendezeiro africado que as tem agrupadas e em diferentes planos; pecíolo longo e coberto por espinhos fortes e
recurvados nas margens. Inflorescên-cias ramificadas e dispostas de maneira comprimida entre as folhas, cobertas por brácteas em
forma de fibras na floração, unissexuadas, porém geralmente de um único sexo de cada vez. Frutos oblongos ou comprimidos pelo
excesso na infrutescência, alaranjados, de polpa oleosa e com uma única semente.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1508, NY, 689957,  (NY00689957), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Euterpe Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Euterpe, Euterpe catinga, Euterpe edulis, Euterpe longibracteata, Euterpe
oleracea, Euterpe precatoria.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Euterpe in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15711.

Tem como sinônimo
heterotípico Catis O.F.Cook
heterotípico Plectis O.F.Cook
heterotípico Rooseveltia O.F.Cook

DESCRIÇÃO

Gênero de palmeiras monóicas formado por 7 espécies, pertencente à Euterpeae juntamente com os gêneros Hyospathe,
Neonicholsonia, Oenocarpus e Prestoea. Plantas de médio a grande porte, estipe solitário ou cespitoso de cor cinza. Folhas
pinadas, as mortas caindo imediatamente do caule o que confere à planta uma aparência ‘limpa’. As bainhas das folhas formam
um eixo proeminente, variando de verde a laranja brilhante, uma das características mais distintas do gênero. Frequentemente as
bainhas das folhas, pecíolos e ráquilas são revestidos por escamas escuras e grandes. As inflorescências são infrafoliares, ou seja,
inseridas abaixo da região do palmito, ramificadas ao nível de primeira ordem portando flores unissexuais masculinas e femininas
na mesma inflorescência. Os frutos possuem semente única, são pequenos, globosos ou raramente elipsoides, epicarpo liso ou
ligeiramente áspero, de cor púrpura ou negro-púrpura; mesocarpo da mesma cor do epicarpo, fibro-gelatinoso, endocarpo duro e
fibroso; endosperma homogêneo ou menos frequentemente ruminado.

COMENTÁRIO

No Brasil duas espécies do gênero são bem conhecidas por seu uso alimentar, E. edulis e. oleracea, destinadas ao consumo e, ou
processamento do palmito de sabor adocicado e dos frutos para extração da polpa do ‘açaí’.
As espécies do gênero podem ser encontradas em áreas de floresta tropical de planície, florestas e pântanos montanos, geralmente
ao longo dos rios, às vezes em altitudes mais altas em países do Caribe e das Américas Central e do Sul. Euterpe ocorre em uma
ampla faixa altitudinal, desde altitudes muito baixas até 2500 m em encostas das montanhas.
As espécies do gênero são bastante ornamentais, sendo consideradas por muitos como as mais belas palmeiras americanas. O
nome do gênero é derivado do nome de uma ninfa grega das águas, deusa da música e da poesia, Euterpe, uma das nove musas da
mitologia grega.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1a. Espécie de Mata Atlântica ocorrendo na área costeira desde o sul da BA até o RS e em matas ciliares da bacia do Rio Paraná
nos estados de GO, MS, PR e SP ......................................... Euterpe edulis
1. Espécies amazônicas  .................................................................................................................................................................. 2
2. Bainha foliar formando um tubo entre a copa e o estipe de cor alaranjado, avermelhado ou esverdeado,
ocasionalmente com uma massa de fibras frágeis, alongadas e negras no ápice; pecíolo e raque foliar revestidos por
escamas proeminentes; flores estaminadas de 3–4 mm de comprimento; frutos 0.8–1.3 cm de diâmetro, endosperma
homogêneo ................................................................... Euterpe catinga
2a. Bainha foliar formando um tubo entre a copa e o estipe de cor amarelo- esverdeado, verde, acinzentado ou purpuráceo,
sem massa de fibras no ápice; pecíolo e raque glabras ou cobertas por pequenas e poucas escamas não proeminentes;
flores estaminadas de 3.5–5.5 mm de comprimento; frutos de 0.9–2.0 cm de diâmetro; endosperma homogêneo ou
ruminado ...................................................................... 3
3. Caules agregados formando grandes touceiras; folhas com pinas da parte mediana de 2.0-4.5 cm de largura; frutos de 1–2
cm de diâmetro, endosperma ruminado ...................................... Euterpe oleracea
3a. Caules usualmente solitários ou formando touceiras ralas; folhas com as pinas da região mediana de 1–3 cm de largura;
frutos de 0.9–1.3 cm de diâmetro; endosperma homogêneo .................................... 4
4. Inflorescências na antese com ráquilas de 1.5–2.0 mm de diâmetro; flores estaminadas  com até 5.5 mm de comprimento,
sépala e pétalas acuminadas .......................................... Euterpe longibracteata
4a. Inflorescências na antese com ráquilas de 3–5 mm de diâmetro; flores estaminadas de 4-5 mm de comprimento, sépalas e
pétalas obtusas ..................................................................... 5
5. Estipe solitário; folhas com pinas de 1–2 cm de largura,
pêndulas ..................................................................................................... Euterpe precatoria var. precatoria
5a. Estipe solitário ou cespitoso; folhas com pinas de 2–3 cm de largura, dispostas mais ou menos na
horizontal .............................................................. Euterpe precatoria var. longevaginata

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Euterpe catinga Wallace
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Euterpe catinga, .

Tem como sinônimo
heterotípico Euterpe aurantiaca H.E.Moore
heterotípico Euterpe caatinga Barb.Rodr.
heterotípico Euterpe catinga  var.  aurantiaca Drude
heterotípico Euterpe concinna Burret
heterotípico Euterpe controversa Barb.Rodr.
heterotípico Euterpe mollissima Barb.Rodr.
heterotípico Euterpe mollissima Spruce

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) solitário(s)/cespitoso(s); alt. (m) 5 à 16; diâm. (cm) 3.5 à 9. Folha: em número de 5 à 10; bainha(s)
fechada(s) de cor avermelhada/esverdeada/laranja; fibra(s) escura no ápice(s) da bainha(s) presente(s); número de pinas
38 à 75; inserção(ções) das pinas na(s) raque foliar no mesmo plano(s); pinas inserida(s) na(s) raque foliar regularmente.
Inflorescência: ramificada(s) ao nível(eis) primeira ordem com pedúnculo(s) com de comprimento de 6 à 10 cm;
comprimento da raque de 20 à 30 cm; ráquila numerosa(s) de 48 à 150. Fruto: de formato globoso(s); com diâm. de 0.8 à
1.3 cm. Semente: com endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, ocasionalmente cespitoso com poucos caules, 5–16 m de altura × 3.5–9.0 cm de diâmetro com
um cone de raízes aéreas na base e palmito fino no ápice. Folhas pinadas, 5–10 contemporâneas, cerca de 3 m de comprimento;
bainha fechada, 53–87 cm de comprimento, alaranjada, avermelhada ou esverdeada e usualmente com uma massa de fios negros
no ápice; pecíolo 0–17 cm de comprimento; raque foliar revestida por escamas escuras medindo de 1.2–2.4 cm de comprimento;
pinas, 38–75 por lado distribuídas regularmente e dispostas no mesmo plano, as da porção mediana de 35–38 cm de comprimento
e 2.0–3.5 cm de largura. Inflorescências infrafoliares; pedúnculo de 6–9 cm de comprimento; bráctea peduncular com cerca de
60 cm de comprimento; parte ramificada da inflorescência de 20–30 cm de comprimento; ráquilas em número de 48–150. Flores
unissexuadas, dispostas em tríades quase até as extremidades das ráquilas. Flores estaminadas com 3–4 mm de comprimento;
sépalas e pétalas ovadas, estames dispostos em um receptáculo curto; flores pistiladas com 2–5 mm de comprimento; sépalas e
pétalas ovadas. Frutos globosos, 0.8–1.3 cm de diâmetro, epicarpo de coloração negro-purpúrea ou castanho; mesocarpo com a
mesma coloração; endocarpo duro e fibroso; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O estipe e as folhas são utilizados em construções. Os frutos são empregados para o preparo de sucos. Potencial ornamental para o
cultivo no paisagismo.
No Brasil, a espécie ocorre nos estados do Amazonas e do Acre, no primeiro nas chamadas caatingas do Rio Negro que são
formações florestais abertas sob solos arenosos, ácidos e mal drenados e, no Acre, em áreas de mata de várzea sob solos arenosos.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmweb (2020). Palmweb: Palms of the World Online. Published on the internet: http://www.palmweb.org
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Euterpe edulis Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Euterpe edulis, .

Tem como sinônimo
heterotípico Euterpe edulis  var.  clausa Mattos
heterotípico Euterpe egusquizae Bertoni ex Hauman
heterotípico Euterpe espiritosantensis H.Q.B.Fern.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) solitário(s)/cespitoso(s); alt. (m) 5 à 12; diâm. (cm) 10 à 15. Folha: em número de 8 à 15; bainha(s)
fechada(s) de cor esverdeada/laranja; fibra(s) escura no ápice(s) da bainha(s) ausente(s); número de pinas 65 à 72;
inserção(ções) das pinas na(s) raque foliar no mesmo plano(s); pinas inserida(s) na(s) raque foliar irregularmente.
Inflorescência: ramificada(s) ao nível(eis) primeira ordem com pedúnculo(s) com de comprimento de 6 à 10 cm;
comprimento da raque de 20 à 30 cm; ráquila numerosa(s) de 49 à 110. Fruto: de formato globoso(s); com diâm. de 1 à 1.4
cm. Semente: com endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, raramente cespitoso, liso, colunar, acinzentado, 5–12 m de altura × 10–15 cm de diâmetro com
um cone de raízes aéreas na base e palmito liso, verde ou alaranjado no ápice. Folhas pinadas, arqueadas, 8–15 contemporâneas;
pinas irregularmente distribuídas no mesmo plano, horizontalmente pêndulas, 38–62 por lado, as da porção mediana de 49–80
cm de comprimento × 1.5–4.0 cm de largura. Inflorescências infrafoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem apenas na
base, ráquilas eretas como espigas revestidas por pelos curtos, em número de 49–110. Flores unissexuadas de ambos os sexos na
mesma inflorescência, formando tríades e as estaminadas emparelhadas ou solitárias; flores masculinas, 5–6 mm de comprimento,
arroxeadas, sépalas deltadas, pétalas lanceoladas, estames dispostos em um receptáculo curto, presença de pistilódios; flores
femininas, 3–4.5 mm de comprimento; sépalas e pétalas ovadas. Frutos globosos, 1–1.4 cm de diâmetro; epicarpo de cor  roxo-
escuro ou negro; mesocarpo fino e fibro-carnoso com a mesma coloração do epicarpo; endocarpo duro; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O estipe da palmeira é utilizado para construções rurais. O principal e mais conhecido produto da espécie é o ‘palmito’ adocicado,
consumido fresco ou em conserva. Apresenta potencial para cultivos com fins paisagísticos. Devido à intensa exploração da
palmeira em populações nativas visando a comercialização do palmito, em algumas regiões a espécie está em risco de extinção.
No Brasil, a espécie ocorre em áreas de Mata Atlântica desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul e, nos estados de Goiás,
Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo em matas ciliares da bacia do Rio Paraná.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

HQB Fernandes, 2891, MBML
C.F.P. Martius, s.n., F, neg. 18556, P, M, Bahia, Typus
GL Farias, 347, CVRD, 2457,  (CVRD002457), Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmweb (2020). Palmweb: Palms of the World Online. Published on the internet: http://www.palmweb.org
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Euterpe longibracteata Barb.Rodr.
Tem como sinônimo
heterotípico Euterpe longispathacea Barbosa Rodrigues ex Huber

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) solitário(s)/cespitoso(s); alt. (m) 5 à 20; diâm. (cm) 5 à 8. Folha: em número de 8 à 9; bainha(s) fechada(s)
de cor avermelhada; fibra(s) escura no ápice(s) da bainha(s) ausente(s); número de pinas 70 à 80; inserção(ções) das pinas
na(s) raque foliar no mesmo plano(s); pinas inserida(s) na(s) raque foliar regularmente. Inflorescência: ramificada(s) ao
nível(eis) primeira ordem com pedúnculo(s) com de comprimento de 6 à 10 cm; comprimento da raque de 11 à 36 cm;
ráquila numerosa(s) de cerca de 60. Fruto: de formato globoso(s); com diâm. de 1.0 à 1.2 cm. Semente: com endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, ocasionalmente cespitoso, ereto, colunar, 5–20 m de altura × 5–8 cm de diâmetro, normalmente
com cone de raízes aéreas avermelhadas na base e palmito liso no ápice. Folhas pinadas, divergentes, 8–9 contemporâneas;
bainha 0.8–1.5 m de comprimento com lígula presente medindo cerca de 1 cm, revestida externamente por escamas de coloração
castanho-avermelhada; pecíolo de 19–41 cm de comprimento com escamas semelhantes às da bainha; pinas, 70–80 por lado,
lineares, divergentes, pêndulas, distribuídas regularmente e no mesmo plano, as da porção mediana de 52–59 cm de comprimento
× 1.5–2.5 cm de largura. Inflorescências infrafoliares, ramificadas, pendentes, medindo a parte ramificada de 11–36 cm;
pedúnculo 6–10 cm de comprimento; profilo de 45–65 cm de comprimento; bráctea peduncular de 60–70 cm de comprimento,
cerca de 60 ráquilas. Flores unissexuadas na mesma inflorescência, dispostas em tríades até quase o ápice das ráquilas; flores
estaminadas com cerca de 5.5 mm de comprimento, sépalas ovadas, acuminadas abruptamente, pétalas ovadas, estames dispostos
em um receptáculos curto, presença de pistilódio; flores pistiladas com aproximadamente 3 mm de comprimento, sépalas e
pétalas ovadas, minuciosamente ciliadas. Frutos globosos, 1.0–1.2 cm de diâmetro, epicarpo liso de coloração negro-purpúrea,
mesocarpo apresentando a mesma coloração do epicarpo, endocarpo duro, endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

As folhas são utilizadas como coberturas de casas. O palmito é comestível, sendo aproveitado por populações locais e os frutos
consumidos e utilizados da mesma forma que as outras espécies de açaí. A palmeira apresenta potencial ornamental para cultivo
com fins paisagísticos.
No Brasil, a espécie ocorre usualmente em áreas de terra firme podendo ser encontrada também em áreas inundadas em matas
tropicais de baixa altitude nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Pará.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 247, NY, INPA
I.L. do Amaral, 1299, NY, 1137420,  (NY01137420), Pará

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmweb (2020). Palmweb: Palms of the World Online. Published on the internet: http://www.palmweb.org
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Euterpe oleracea Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Catis martiana O.F.Cook
heterotípico Euterpe badiocarpa Barb.Rodr.
heterotípico Euterpe beardii L.H.Bailey
heterotípico Euterpe brasiliana Oken
heterotípico Euterpe cuatrecasana Dugand

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) cespitoso(s); alt. (m) 3 à 20; diâm. (cm) 7 à 18. Folha: em número de 8 à 14; bainha(s) fechada(s) de cor
esverdeada; fibra(s) escura no ápice(s) da bainha(s) ausente(s); número de pinas 40 à 80; inserção(ções) das pinas na(s)
raque foliar no mesmo plano(s); pinas inserida(s) na(s) raque foliar regularmente. Inflorescência: ramificada(s) ao nível(eis)
primeira ordem com pedúnculo(s) com de comprimento de 5 à 15 cm; comprimento da raque de 35 à 70 cm; ráquila
numerosa(s) de 80 à 160. Fruto: de formato globoso(s)/elipsoide; com diâm. de 1 à 2 cm. Semente: com endosperma
ruminado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira cespitosa, caules eretos ou inclinados, 3–20 m de altura × 7–18 cm de diâmetro, geralmente acinzentados com líquens
aderidos, cone de raízes aéreas avermelhadas na base e palmito liso no ápice. Folhas pinadas, planas, 8–14 contemporâneas,
arqueadas; bainha, 0.6–1.5 m de comprimento; pecíolo, 17–50 cm de comprimento com algumas escamas achatadas em relevo,
ocasionalmente esbranquiçado na face superior; pinas longo-acuminadas, pêndulas, 40–80 por lado, regularmente distribuídas e
dispostas no mesmo plano, as da porção mediana medindo de 0.6–1,1 m de comprimento × 2.0–2.5 de largura. Inflorescências
infrafoliares, pedúnculo de 5–15 cm de comprimento; bráctea peduncular de 66–95 cm; raque de 35–70 cm, ráquilas em número
de 80-16, revestidas por tomento marrom esbranquiçado. Flores unissexuadas na mesma inflorescência, dispostas em tríades,
as masculinas aos pares ou solitárias; flores  estaminadas de 4–5 mm de comprimento, sépalas triangulares a ovadas, desiguais
e ciliadas, pétalas ovadas, 3–4 mm de comprimento, arroxeadas com os estames dispostos em um receptáculo curto, presença
de pistilódios; flores pistiladas com cerca de 3 mm de comprimento, sépalas triangulares, ciliadas, pétalas triangulares. Frutos
globosos ou elipsoides, 1–2 cm de diâmetro, epicarpo liso, de cor negro-purpúreo, negro ou verde; mesocarpo com a mesma
coloração do epicarpo, endocarpo duto, endosperma ruminado.

COMENTÁRIO

A palmeira produz palmito comestível e seus frutos, dentro do gênero, são os mais utilizados para extração da polpa de coloração
roxa que misturada à água origina o chamado ‘vinho de açaí’ amplamente consumido como hábito rotineiro nas regiões onde
ocorre de forma nativa. Ademais, o produto é empregado no preparo de bebidas, doces, geléias e para o preparo do ‘açaí na
tigela’, que popularizou o uso do fruto por todo o Brasil. Apresenta potencial ornamental para o cultivo com fins paisagísticos.
No Brasil, a espécie ocorre de forma espontânea no Amapá, Maranhão, Pará e Tocantins formando grande colônias próximas a
ribeirões e rios.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá, Pará, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.J. Balick, 904, NY, MG, BH
M.J. Balick, 1621, NY, 877989,  (NY00877989), NY, 877988,  (NY00877988), NY, 877987,  (NY00877987), INPA,
171640,  (INPA0171640), Goiás

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmweb (2020). Palmweb: Palms of the World Online. Published on the internet: http://www.palmweb.org
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Euterpe precatoria Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Euterpe precatoria, Euterpe precatoria var. longivaginata, Euterpe
precatoria var. precatoria.

Tem como sinônimo
heterotípico Euterpe confertiflora L.H.Bailey
heterotípico Euterpe jatapuensis Barb.Rodr.
heterotípico Euterpe langloisii Burret
heterotípico Euterpe oleracea Engel
heterotípico Euterpe petiolata Burret
heterotípico Euterpe stenophylla Trail & Thurn
heterotípico Euterpe stenophylla Trail ex Burret
heterotípico Euterpe subruminata Burret

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) solitário(s); alt. (m) 3 à 20; diâm. (cm) 4 à 23. Folha: em número de 10 à 20; bainha(s) fechada(s) de cor
esverdeado às vezes com listras verticais amarela; fibra(s) escura no ápice(s) da bainha(s) ausente(s); número de pinas 43
à 91; inserção(ções) das pinas na(s) raque foliar no mesmo plano(s); pinas inserida(s) na(s) raque foliar regularmente.
Inflorescência: ramificada(s) ao nível(eis) primeira ordem com pedúnculo(s) com de comprimento de 10 à 15 cm;
comprimento da raque de 30 à 95 cm; ráquila numerosa(s) de 70 à 200. Fruto: de formato globoso(s); com diâm. de 1 à 1.3
cm. Semente: com endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, ereto, 3–20 m de altura × 4–23 cm de diâmetro com cone de raízes na base e palmito liso
no ápice. Folhas pinadas, planas, 10–20 contemporâneas, divergentes e ocasionalmente pêndulas; bainha fechada, 0.7–
1.6 m de comprimento formando um tubo com o caule de cor verde ou verde com listas amarelas; lígula de 1–3 cm de
comprimento, verde; pecíolo de 0–57 cm de comprimento; raque de 2.1–3.6 m de comprimento; pinas lineares, 43–91 por lado,
regularmente distribuídas e dispostas no mesmo plano, as da porção mediana de 62–88 cm de comprimento × 1–2 cm de largura.
Inflorescências infrafoliares, pedúnculo de 10–15 cm de comprimento; bráctea peduncular de 55–70 cm de comprimento; raque
de 30–95 cm de comprimento, cerca de 200 ráquilas. Flores unissexuadas na mesma inflorescência dispostas em tríades, as
masculinas aos pares ou solitárias; flores estaminadas de 3.5–5.0 mm de comprimento, sépalas ovadas, rombóides no ápice,
ciliadas, pétalas lanceoladas, pontiagudas no ápice, estames dispostos em um curto receptáculo, pistilódios presente; flores
pistiladas de 2.5-4.5 mm de comprimento, sépalas ovadas, glabras ou com tricomas na superfície abaxial, ciliadas, pétalas
ovadas. Frutos globosos, 0.9–1.3 cm de diâmetro, epicarpo liso de cor púrpura-negra, mesocarpo com a mesma cor do epicarpo,
endocarpo duro, endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

As raízes são utilizadas medicinalmente e, o estipe, para construção de casas. O palmito é comestível e a polpa dos frutos é
utilizada pelos povos locais para o preparo do ‘vinho de açaí’. Ornamental com potencial para utilização com fins paisagísticos.
No Brasil, a espécie ocorre em matas tropicais de baixa altitude, geralmente próxima aos rios em áreas periodicamente inundadas
nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Estipe solitário; folhas com pinas de 1–2 cm de largura, pêndulas ............................................ Euterpe precatoria var.
precatoria
1a. Estipe solitário ou cespitoso; folhas com pinas de 2–3 cm de largura, dispostas mais ou menos na horizontal ......... Euterpe
precatoria var. longivaginata

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmweb (2020). Palmweb: Palms of the World Online. Published on the internet: http://www.palmweb.org
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Euterpe precatoria Mart. var. precatoria

DESCRIÇÃO

Palmeira com estipe solitário, ereto, 3–20 m de altura × 4–23 cm de diâmetro com cone de raízes na base e palmito liso
no ápice. Folhas pinadas, planas, 10–20 contemporâneas, divergentes e ocasionalmente pêndulas; bainha fechada, 0.7–
1.6 m de comprimento formando um tubo com o caule de cor verde ou verde com listas amarelas; lígula de 1–3 cm de
comprimento, verde; pecíolo de 0–57 cm de comprimento; raque de 2.1–3.6 m de comprimento; pinas lineares, 43–91 por lado,
regularmente distribuídas e dispostas no mesmo plano, as da porção mediana de 62–88 cm de comprimento × 1–2 cm de largura.
Inflorescências infrafoliares, pedúnculo de 10–15 cm de comprimento; bráctea peduncular de 55–70 cm de comprimento; raque
de 30–95 cm de comprimento, cerca de 200 ráquilas. Flores unissexuadas na mesma inflorescência dispostas em tríades, as
masculinas aos pares ou solitárias; flores estaminadas de 3.5–5.0 mm de comprimento, sépalas ovadas, rombóides no ápice,
ciliadas, pétalas lanceoladas, pontiagudas no ápice, estames dispostos em um curto receptáculo, pistilódios presente; flores
pistiladas de 2.5-4.5 mm de comprimento, sépalas ovadas, glabras ou com tricomas na superfície abaxial, ciliadas, pétalas
ovadas. Frutos globosos, 0.9–1.3 cm de diâmetro, epicarpo liso de cor púrpura-negra, mesocarpo com a mesma cor do epicarpo,
endocarpo duro, endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

As raízes são utilizadas medicinalmente e, o estipe, para construção de casas. O palmito é comestível e a polpa dos frutos é
utilizada pelos povos locais para o preparo do ‘vinho de açaí’. Ornamental com potencial para utilização com fins paisagísticos.
No Brasil, a espécie ocorre em matas tropicais de baixa altitude, geralmente próxima aos rios em áreas periodicamente inundadas
nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmweb (2020). Palmweb: Palms of the World Online. Published on the internet: http://www.palmweb.org
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Euterpe precatoria var. longivaginata
(Mart.) A.J.Hend.
Tem como sinônimo
basiônimo Euterpe longevaginata Mart.
heterotípico Euterpe kalbreyeri Burret
heterotípico Euterpe karsteniana Engel
heterotípico Euterpe leucospadix H.Wendl. ex Hemsl.
heterotípico Euterpe macrospadix Oerst.
heterotípico Euterpe microcarpa Burret
heterotípico Euterpe panamensis Burret
heterotípico Euterpe rhodoxyla Dugand
heterotípico Plectis oweniana O.F.Cook
heterotípico Rooseveltia frankliniana O.F.Cook

DESCRIÇÃO

Palmeira com estipe solitário ou cespitoso, 3–20 m de altura × 4–23 cm de diâmetro, acinzentado cone de raízes aéreas
avermelhadas na base e palmito liso no ápice. Folhas pinadas, planas, 5–20 contemporâneas; bainha, 0.5–1.6 m de comprimento
formando um tubo com o caule; pecíolo de 0–49 cm; pinas lineares, 48–73 por lado, pêndulas até horizontais, regularmente
distribuídas e dispostas o mesmo plano, as da porção mediana de 68–76 cm de comprimento × 2–3 cm de largura. Inflorescências
infrafoliares, pedúnculo de 4–13 cm de comprimento; profilo de 25–50 cm de comprimento; raque  medindo de 20–55 cm de
comprimento. Flores unissexuadas na mesma inflorescência, formando tríades. Frutos globosos, pouco mais de 1 cm de diâmetro,
resíduo estigmático lateral, epicarpo liso de cor púrpura-negra, mesocarpo com a mesma cor do epicarpo, endocarpo duro,
endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O palmito é comestível e a polpa dos frutos pode ser aproveitada para o processamento do ‘vinho de açaí’. Ornamental com
potencial apara utilização com fins paisagísticos.
No Brasil, a espécie ocorre somente no estado do Acre, na Serra do Divisor, região de fronteira com o Peru em áreas de terras
baixas ou encostas montanhosas até 2000 m de altitude na floresta tropical úmida.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

471

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, 12651, US, NY, MG, INPA

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
Palmweb (2020). Palmweb: Palms of the World Online. Published on the internet: http://www.palmweb.org
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Gaussia H. Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Gaussia, .

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Gaussia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609463.

Tem como sinônimo
heterotípico Aeria O.F.Cook

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma Willd.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma, Geonoma acaulis, Geonoma aspidiifolia, Geonoma baculifera,
Geonoma blanchetiana, Geonoma brevispatha, Geonoma brongniartii, Geonoma camana, Geonoma conduruensis, Geonoma
deversa, Geonoma elegans, Geonoma euspatha, Geonoma fiscellaria, Geonoma gamiova, Geonoma gastoniana, Geonoma
kuhlmannii, Geonoma laxiflora, Geonoma leptospadix, Geonoma littoralis, Geonoma macrostachys, Geonoma maxima,
Geonoma occidentalis, Geonoma oldemanii, Geonoma oligoclona, Geonoma pauciflora, Geonoma poeppigiana, Geonoma
pohliana, Geonoma poiteauana, Geonoma rubescens, Geonoma schottiana, Geonoma stricta, Geonoma trinervis, Geonoma
umbraculiformis, Geonoma undata, Geonoma wittigiana.

COMO CITAR

Soares, K.P., Leitman, P.M. 2020. Geonoma in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15714.

Tem como sinônimo
heterotípico Gynestum Poit.
heterotípico Kalbreyera Burret
heterotípico Roebelia Engel
heterotípico Taenianthera Burret
heterotípico Vouay Aubl.

DESCRIÇÃO

Porte pequeno, moderado ou alto, 0,1-15 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,1-12 x 0,0015-0,05 m, lembrando (entrenós
longos) ou não (entrenós curtos) cana, glabros ou recobertos por escamas. Folhas, 4-22 contemporâneas (por estipe), inteira
(bífida), regularmente ou irregularmente pinada, plicada ou não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) ou recurvada
na raque; bainha, 0,5-100 cm; pecíolo, 0-170 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado ou amarronzado,
nervuras podem ser pouco ou muito aparentes no limbo, geralmente regularmente pinadas possui uma nervura principal e 2
laterais, apresentando-se de forma retangular ou triangular quando vista em seção cruzada; raque, 12-300 cm compr.; pinas, 1-70
pinas de cada lado, verdes ou verde-escuras. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, espiciforme ou ramificada em
1ª, 2º ou 3º ordem; profilo 0,4-50 cm compr. e bráctea peduncular 0,3-40 cm compr., superfície lisa, estriado à profundamente
estriados (sulcos irregulares), assimetricamente apiculado, glabras ou tomentosa, margem curvada ou não ao redor do estipe,
inteira ou irregular, com projeções irregulares franjadas, ápice inteiro, bicarenado ou com cristas amplamente a muito espaçadas,
as cristas desigualmente largas, ocasionalmente se dividindo (fendido)e se juntando a outras cristas, persistentes ou decíduas,
ocasionalmente brácteas vestigiais; ráquilas 1-80 (ou mais), 0,3-60 cm compr e 0,2-12 mm diâm., filiformes ou não, superfície
regular, irregular, com projeções como espinhos, glabra ou lanuginosa. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal,
decussados ou tricussados, glabros ou pilosos internamente; lábio proximal presente ou não, talhado ou não próximo à antese,
recurvado ou não depois da antese, em forma de gancho ou não, da mesma cor da ráquila ou enegrecidos em relação à ráquila
ao secar; estaminadas, persistentes ou decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não, inseridos quase diretamente
nos ápices dos filamentos, conectivos bífidos, mal desenvolvidos, ou divergindo na antese, inseridos em conectivos bífidos e
bem desenvolvidos, não articulados, ou divergindo ou não divergindo na antese, conectivos divididos e articulados, quando bem
desenvolvidos alternadamente longos ou curtos, inseridos diretamente nos ápices dos filamentos apiculados; anteras curtas e
enroladas na antese, ou não curtas e enroladas na antese, geralmente alongadas, espiraladas e retorcidas ou às vezes permanecendo
retas; gineceu unilocular; pistiladas, não fecundadas/fertilizadas persistentes ou decíduas após a antese e não projetadas.
Frutos, ovais ou globoso; base arredondada ou com protuberância proeminente e assimétrica; ápices cônicos ou não; fendidos
na maturação ou não; com camada de fibras radiais, com fibras emergindo, ou sem fibras emergentes, fibras subepidérmicas,
tangenciais curtas presentes ou não; epiderme locular sem opérculo ou com opérculo; lisa ou esculpida, as vezes fibras como
pequenos espinhos, com ou  sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial),
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Pará)
Nordeste (Alagoas, Ceará, Pernambuco)
Sudeste (São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave dicotômica para as espécies de Geonoma que ocorrem no Brasil
1 Região Amazônica..........2
1’ Cerrado e Mata Atlântica.........23
 
2 Inflorescência espiciforme.....3
2’. Inflorescência ramificada.....10
 
3. Inflorescência, brácteas pedunculares vestigiais ou, quando presentes, desintegram rapidamente logo após a antese; superfície
da ráquila irregular/pontiaguda. Estipe amarelado sem escamas.....Geonoma stricta
3’. Inflorescência, brácteas pedunculares sempre presentes durante a antese; superfície da ráquila suave ou pouco irregular. Estipe
nunca amarelado, geralmente com algum indumento.....4
 
4. Folhas, base das pinas inseridas de forma recurvada na raque.....Geonoma oldemanii
4’. Folhas, base das pinas inseridas em diagonal/ângulo agudo na raque.....5
 
5. Estipe geralmente maior ou igual a 1 m compr., lembrando cana (comprimento entre os entrenós é superior ao
diâmetro)......Geonoma poeppigiana
5’. Estipe geralmente menor que 1 m compr., não lembrando cana (comprimento entre os entrenós é inferior ao diâmetro).......6
 
6. Inflorescência, distância entre a inserção do profilo e da bráctea peduncular maior ou igual a 3,5 cm no pedúnculo; alvéolos
florais dispostos de forma helicoidal ou tricussado laxos nas ráquilas; porção interna dos lábios podendo ser esparsamente
pilosa.....Geonoma brongniartii
6’. Inflorescência, distância entre a inserção do profilo e da bráctea peduncular menor que 2 cm no pedúnculo; alvéolos florais
dispostos espiralado congestos nas ráquilas; porção interna dos lábios sempre glabra.....7
 
7. Flores estaminadas, tecas divergindo na antese, inseridas diretamente nos ápices dos filamentos apiculados; anteras não curtas e
enroladas na antese, geralmente alongadas, em espiral e torcidas ou, às vezes, permanecendo retas.....Geonoma camana
7’. Flores estaminadas, tecas divergindo ou não na antese, inseridas em conectivos mal desenvolvidos a bem desenvolvidos,
não divididos, articulados; conectivos quando bem desenvolvidos alternadamente longos e curtos; anteras curtas na antese,
permanecendo retas e paralelas.....8
 
8. Frutos, superfície regular, sem fibras subepidérmicas; ápice arredondado; presença de poros na epiderme.....Geonoma
poiteauana
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8’. Frutos, superfícies irregulares devido às inúmeras fibras subepidérmicas, tangenciais e curtas, chegando ao ápice dos frutos;
ápice proeminente; ausência de poros na epiderme......9
 
9. Folha, lâmina geralmente inteira, ângulo mais agudo das nervuras principais em relação a raque foliar. Inflorescência,
pedúnculo 40-115 cm compr......Geonoma macrostachys
9’. Folha, lâmina regularmente pinada, ângulo das nervuras principais menos agudo em relação a raque foliar. Inflorescência,
pedúnculo 70-90 cm compr.....Geonoma acaulis
 
10. Folha, base da lâmina foliar inserida de forma recurvada na raque.....Geonoma umbraculiformis
10’. Folha, base da lâmina foliar inserida em diagonal (ângulo agudo) na raque......11
 
11. Inflorescência, margens do profilo e bráctea peduncular com projeções irregulares franjadas, e extremidade com
cristas amplamente a muito espaçadas, as cristas desigualmente largas, frequentemente dividindo-se e se juntando a outras
cristas.....Geonoma undata
11’. Inflorescências, margens e extremidade do profilo e bráctea peduncular não como a anterior......12
 
12. Inflorescência, brácteas pedunculares vestigiais ou, quando presentes, desintegram rapidamente logo após a antese; superfície
da ráquila irregular/pontiaguda. Estipe amarelado sem escamas.....Geonoma stricta
12’. Inflorescência, brácteas pedunculares sempre presentes durante a antese; superfície da ráquila suave ou pouco irregular
(podendo ser pontiagudas em G. aspidiifolia e G. oligoclona). Estipe nunca amarelado, geralmente com algum indumento.....13
 
13. Inflorescência, ráquilas com lábios distais dos alvéolos das flores ausentes, alvéolo densamente piloso interna e
distalmente.....Geonoma euspatha
13’. Inflorescência, ráquilas com lábios distais dos alvéolos das flores presentes, alvéolo não densamente piloso interna e
distalmente (esparsamente piloso em G. brongniartii).....14
 
14. Inflorescência, distância entre a inserção do profilo e da bráctea peduncular maior ou igual a 3,5 cm no pedúnculo; alvéolos
florais dispostos de forma helicoidal ou tricussado laxos nas ráquilas; porção interna dos lábios podendo ser esparsamente
pilosa.....Geonoma brongniartii
14’. Inflorescência, distância entre a inserção do profilo e da bráctea peduncular menor que 2 cm no pedúnculo; alvéolos florais
dispostos espiralado congestos nas ráquilas (exceto G. laxiflora); porção interna dos lábios sempre glabra.....15
 
15. Inflorescência, superfícies do profilo estriadas, com estrias próximas, iguais, paralelas, não divisórias, dificilmente tomentosas
entre as estrias. Frutos, epiderme locular com opérculo...... Geonoma baculifera
15’. Inflorescência, superfícies do profilo não estriadas ou, se estriadas, então densamente tomentosas com estrias amplamente ou
próximas, estas às vezes se dividindo. Frutos, epiderme locular sem opérculo.....16
 
16. Flores pistiladas, tubos estaminodiais lobados no ápice, os lobos se espalhando na antese, acuminados.....Geonoma maxima
16’. Flores pistiladas, tubos estaminodiais crenulados ou lobados superficialmente no ápice, raramente lobados no ápice, os lobos
não se espalham na antese, não acuminados.....17
 
17. Inflorescência, superfície das ráquilas com projeções ou cristas fibrosas e pontiagudas....18
17’. Inflorescência, superfície das ráquilas sem projeções e cristas fibrosas pontiagudas.....19
 
18. Inflorescência, profilo com margens não curvadas em relação ao estipe, não tomentoso. Frutos, superfície regulares, não
apiculados. Centro-norte da região Amazônica....Geonoma aspidiifolia
18’. Inflorescência, profilo com margens curvadas em relação ao estipe, tomentoso. Frutos, superfície irregulares, com numerosas
fibras subepidérmicas, tangenciais e curtas, chegando até o ápice dos frutos. Oeste da região Amazônica.....Geonoma oligoclona
 
19. Inflorescência, alvéolos florais dispostos tricussados ao longo das ráquilas, em grupos bastente congestos.......Geonoma
deversa (sin: G. myriantha)
19’. Inflorescência, alvéolos florais dispostos espiralados/helicidal, ou decussados, ou raramente tricussados ao longo da ráquila,
em grupos laxos.......20
 
20. Inflorescência, profilo maior ou igual a 15 cm compr......Geonoma poeppigiana
20’. Inflorescência, profilo menor ou igual a 12 cm compr......21
 
21. Folha, raque 12-32(-36) cm compr. Inflorescência, profilo densamente tomentoso.....Geonoma laxiflora
21’. Folha, raque (21-)30-100 cm compr. Inflorescência, profilo glabro ou levemente pruinoso.....22
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22. Folha inteira ou irregularmente pinada; pecíolo 2,5-13 cm compr.; pinas 1-3 de cada lado da raque. Inflorescência, ráquila 2-6.
Frutos, epicarpo com superfície regular, sem fibras subepidérmicas....Geonoma leptospadix
22’. Folha sempre irregularmente pinada; pecíolo 25-55 cm compr.; pinas 2-7 de cada lado da raque. Inflorescência, ráquila 13-33.
Frutos, epicarpo com superfície irregular, com fibras subepidérmicas.....Geonoma occidentalis
 
23. Folhas regularmente pinadas; pinas com 1 nervura principal pareada por 2 nervuras laterais.........Geonoma schottiana
23’. Folhas inteiras, irregularmente pinadas ou regularmente pinadas, nesse último caso apenas com 1 nervura principal
(raramente com várias nervuras paralelas laterais).....24
 
24. Inflorescência espiciforme.......25
24’. Inflorescência ramificada........27
 
25. Folhas sempre inteiras, verde escuras, quase negras (as novas vináceas); nervuras aparentes na face abaxial recoberta por
denso indumento ferrugíneo.....Geonoma conduruensis
25’. Folhas inteiras, regularmente ou irregularmente pinadas, verdes; nervuras aparentes glabras ou recobertas por indumento
esbranquiçado......26
 
26. Inflorescência, profilo e bráctea peduncular nervuradas, com fibras alongadas e não ramificadas, ambas brácteas
tubulares, estreitas, alongadas, revestindo estreitamente o pedúnculo, mais ou menos persistentes. Sul da Bahia a Santa
Catarina.......Geonoma elegans
26’. Inflorescência, profilo e bráctea peduncular sem nervuras, com fibras alongadas não ramificadas, achatadas (se tubulares,
estreitas e alongadas: sem nervuras), decíduas ou persistentes. Litoral sul da Bahia até Pernambuco......Geonoma pauciflora
 
27. Folhas sempre inteiras, verde escuras, quase negras (as novas vináceas); nervuras aparentes na face abaxial recoberta por
denso indumento ferrugíneo.....Geonoma conduruensis
27’. Folhas inteiras, regularmente ou irregularmente pinadas, verdes; nervuras aparentes glabras ou recobertas por indumento
esbranquiçado......28
 
28. Folhas regularmente pinadas.......29
28’. Folhas inteiras ou irregularmente pinadas......32
 
29. Folhas, bainha 41-59 cm compr.; raque 75-152 cm compr. Inflorescência, ráquilas 19-49 por inflorescência.......Geonoma
littoralis
29’. Folhas, bainha até 30 cm compr.; raque até 75 cm compr. Inflorescência, ráquilas até 17 por inflorescência.......30
 
30. Inflorescência, ráquilas 2-4, 3,5-5 mm diâm. Rio de Janeiro......Geonoma trinervis
30’. Inflorescência, ráquilas 5-17, 1-3 mm diâm.......31
 
31. Estipe solitário. Folha, raque 60-70 cm compr. Inflorescência, profilo 14-40 cm compr; ráquilas 20-36 cm compr. Litoral do
nordeste do Brasil.......Geonoma blanchetiana
31’. Estipe cespitoso ou solitário. Folha, raque 15-60 cm compr. Inflorescência, profilo 9-14 cm compr; ráquilas 8-25 cm compr.
Interior do Brasil, do sul da Amazônia até Minas Gerais e Goiás.....Geonoma brevispatha
 
32. Inflorescência, profilo 6-9 cm compr; ráquilas filiformes, 0,5 mm diâm......Geonoma gastoniana
32’. Inflorescência, profilo (7-)9-40 cm compr.; ráquilas não filiformes, maior ou igual a 1 mm diâm......33
 
33. Folha, raque maior que 60 cm compr.......34
33’. Folha, raque menor ou igual a 60 cm compr........36
 
34. Estipe sempre solitário. Inflorescência, ráquila 2 mm diâm.; alvéolos inseridos decussados ou as vezes helicoidal na ráquila;
lábios escurecidos em relação à cor da ráquila quando o material é desidratado.........Geonoma blanchetiana
34’. Estipe cespitoso ou ocasionalmente solitário. Inflorescência, ráquila 3-6 mm diâm.; alvéolos inseridos em helicoidal ou
tricussados na ráquila; lábios da mesma cor (raramente escurecido em G. pohliana) em relação à cor da ráquila quando o material
é desidratado...35
 
35. Inflorescência, profilo 20-22 cm compr. Frutos sem ápice protuberante.......Geonoma fiscellaria
35’. Inflorescência, profilo 10-20 cm compr. Frutos com ápice protuberante.......Geonoma pohliana
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36. Folhas, nervuras não proeminentes em relação à lâmina na face adaxial......Geonoma pauciflora
36’. Folhas, nervuras proeminentes em relação à lâmina na face adaxial.......37
 
37. Inflorescência, lábios proximais dos alvéolos, quando desidratados, tornam-se escurecido em relação à ráquila......38
37’. Inflorescência, lábios proximais dos alvéolos, quando desidratados mantém a mesma cor da ráquila......39
 
38. Folhas, pinas 11-40 de cada lado da raque, ocasionalmente com ramento na face abaxial. Inflorescência, ráquilas 5-17,
1-3 mm diâm.; alvéolos inseridos decussados ou helicoidal na raque. Interior do Brasil, sul da Amazônia até Minas Gerais e
Goiás.......Geonoma brevispatha
38’. Folhas, pinas 3-4 de cada lado da raque, sem ramento na face abaxial. Inflorescência, ráquilas 15-41, 3-4 mm diâm.; alvéolos
inseridos em helicoidal na raque. Rio de janeiro, Serra do Mar.......Geonoma kuhlmannii
 
39. Folha, bainha ca. 12 cm compr.; raque 25-35 cm compr.; pinas 7-10 de cada lado da raque. Inflorescência, ráquilas 1-2,6 mm
diâm. Fruto sem ápice protuberante......Geonoma wittigiana
39’. Folha, bainha 15-30 cm compr.; raque 36-60 cm compr.; pinas 10-20 de cada lado da raque. Inflorescência, ráquilas 3-4 mm
diâm. Fruto com ápice protuberante......40
 
40. Estipe solitário. Folha, pinas 2-7(-8) de cada lado da raque. Inflorescência tingida de vermelho desde a floração; ráquilas,
alvéolos dispostos sempre em helicoidal na ráquila.......Geonoma rubescens
40’. Estipe cespitoso ou solitário. Folha, pinas (3)8-40 de cada lado da raque. Inflorescência não tingida de vermelho desde a
floração; ráquilas, alvéolos dispostos tricussados ou em helicoidal na ráquila.......41
 
41. Folha, pecíolo achatado, glabro; pinas até 11 de cada lado da raque. Inflorescência, alvéolos florais congestos na
ráquila.....Geonoma gamiova
41’. Folha, pecíolo canaliculado, tomentoso; pinas até 40 de cada lado da raque. Inflorescência, alvéolos florais laxos na
ráquila......Geonoma pohliana
 

BIBLIOGRAFIA

Barbosa Rodrigues, J. (1903) Sertum Palmarum Brasiliensium. Vol. 1. Brussels, pp. 1–140.
Barbosa Rodrigues, J. (1907) Supplementum ad Sertum Palmarum Brasiliensium. Contributions du Jardin Botanique de Rio de
Janeiro 6: 13. 
Drude, O. (1882) Palmae. pp. 251–584, in Martius, C.F.P. von, Flora Brasiliensis. Volume 3(2). Monachii, Leipzig, Germany, pp.
1–610.
Henderson, A. (1995) Palms of the Amazon, Oxford University Press, New York, pp. 1–362.
Henderson, A. (2011) A revision of Geonoma (Arecaceae). Phytotaxa 17: 1-271. 
Henderson, A., Galeano, G. & Bernal, R. (1995) A field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press,
Princeton, New Jersey, pp. 1–352. 
Lorenzi, H. 2010. Brazilian Flora. Arecaceae (Palms). Instituto Plantarum, Nova Odessa, São Paulo, Brazil, pp. 1–368. 
Martius, C. (1823–1837) Historia Naturalis Palmarum. Volume 2: Genera et species. Weigel, Leipzig, Germany, pp. 1– 152.
Martius, C. (1837–1853) Historia Naturalis Palmarum. Volume 3: Expositio Systematica. Weigel, Leipzig, Germany, pp. 153–
350.
Martius, C. (1843) Palmetum Orbignyanum. In: A d’Orbigny, Voyage dans l’Amérique méridionale 7(3). Palmiers. P. Bertrand,
Paris, pp. 1–140. 
Wessels Boer, J. (1968) The geonomoid palms. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen,
Afdeeling Natuurkunde. Tweede Sectie 58: 1–202. 
 

478

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma acaulis Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma acaulis, .

Tem como sinônimo
homotípico Taenianthera acaulis (Mart.) Burret
heterotípico Taenianthera minor Burret
heterotípico Taenianthera oligosticha Burret

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/curto(s) / subterrâneo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo
agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) regularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à
lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) espiciforme / não ramificada(s); bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es)
estreita(s) e alongada(s); profilo curto(s) e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao estipe(s);
ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais)
presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após
antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese/não divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto:
ápice(s) proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e
glabro(s)/irregular(es) ( fibra(s) sub epiderme ).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno 0,3-3 m alt. Estipe solitário, 0,1-1,3 x 0,01-0,02 m, não lembrando cana. Folhas, 3-12 contemporâneas,
irregularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 2,3-28 cm compr; pecíolo, 0-137
cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 9,3-193 cm compr.; pinas, 3-8 pinas de cada lado, verdes,
11-70 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, espiciforme; profilo 5-33 e bráctea peduncular 10-34 cm, estriados
com elongadas e não ramificadas fibras, mais ou menos persistente, assimétrico-apiculados ou não; ráquilas 1, 0,1-23 cm compr.,
1,7-12 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na ráquila, glabros internamente; lábio proximal
presente, talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas,
decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos
ou ovoides, 6,2-14 x 4,7-10 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice com protuberância, não cônico, não fendidos na
maturidade, fibras irregulares subepidérmicas, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Wessels Boer (1964) considerou Geonoma acaulis como um bom táxon, separando de G. macrostachys através das folhas
irregularmente pinadas, e alvéolos florais das inflorescências menores e frutos com protuberância no ápice.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Andrew J. Henderson, 816, CEN (CEN00012355), Amazonas
Aldicir Osni Scariot, 172, CEN (CEN00012390), Rondônia
Andrew J. Henderson, 1110, CEN (CEN00012513), Acre
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Geonoma aspidiifolia Spruce
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma aspidiifolia, Geonoma aspidiifolia subsp. aspidiifolia.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em
ângulo agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em
relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem; bráctea(s) pedunculada(s)
tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s); ráquila não filiforme(s);
disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da
parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s)
na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo
superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, até 1-3 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,5-3 x 0,005-0,016 m, lembrando cana. Folhas,
6-12 contemporâneas por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na
raque; bainha, 8,5-12 cm; pecíolo, 8-29 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 12-38 cm
compr.; pinas, 2-4 pinas de cada lado, verdes, basal 8-25 x 0,5-3,8 cm, apical 9-20 x 4,5-14 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, ramificada em 1ª ordem; profilo 3,5-8,8 e bráctea peduncular 3,2-8,2 cm, ambos não estriados com
elongadas e não ramificadas fibras, persistentes, assimétrico-apiculados; ráquilas 2-4, 2,3-4,9 cm diâm., não filiformes. Flores,
alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois
da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas
divergentes; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 7,9-11,2 x 6-7,8 mm; epicarpo
preto ou arroxeado, glabro, sem protuberância, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma aspidiifolia pertence ao grupo 'G. stricta', próxima também de G. oligoclona, da qual difere pelo fruto com superfície
sem protuberâncias. Henderson (1995) e Henderson et al. (1995) incluiram G. fusca como sinônimo de G. aspidiifolia, enquanto
Henderson (2011) tratou G. fusca como uma subespécie de G. aspidiifolia.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO
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J.E.L.S. Ribeiro, 1010, INPA
Kahn, F, 2570, IAN (IAN165548), IAN (IAN165603)
R. Spruce, 75, K,  (K000208330), K,  (K000208331), K,  (K000208339), K,  (K000526452), Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma aspidiifolia Spruce subsp.
aspidiifolia

DESCRIÇÃO

Porte pequeno ou moderado, até 1-3 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,5-3 x 0,005-0,016 m, lembrando cana. Folhas,
6-12 contemporâneas por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na
raque; bainha, 8,5-12 cm; pecíolo, 8-29 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 12-38 cm
compr.; pinas, 2-4 pinas de cada lado, verdes, basal 8-25 x 0,5-3,8 cm, apical 9-20 x 4,5-14 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, ramificada em 1ª ordem; profilo 3,5-5 e bráctea peduncular 3,2-4,7 cm, ambos não estriados com
elongadas e não ramificadas fibras, persistentes, assimétrico-apiculados; ráquilas 2-4, 2,3-4,9 cm diâm., não filiformes. Flores,
alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois
da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas
divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 7,9-11,2 x 6-7,8 mm; epicarpo preto ou arroxeado,
glabro, sem protuberância, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular,
homogêneo.

COMENTÁRIO

Existem duas subespécies de Geonoma aspidiifolia: aspidiifolia e fusca.
Pedúnculos 3,4-6 cm compr.; bráctea peduncular 3,2-4,7 cm compr. Região Amazônica central......subsp. aspidiifolia
Pedúnculos 4,5-8,2 cm compr.; bráctea peduncular 4,5-8,2 cm compr. Guiana........subsp. fusca

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.J. Henderson, 1152, NY, 1138049,  (NY01138049), Amazonas
S.A. Mori, 19271, NY, 1138039,  (NY01138039), Amazonas
A.J. Henderson, 1079, NY, 1138040,  (NY01138040), Amazonas
M.A.S. Costa, 740, NY, 1138041,  (NY01138041), Amazonas
J.F. Ramos, P21825, NY, 1138042,  (NY01138042), Amazonas
A.J. Henderson, 645, NY, 1138044,  (NY01138044), Amazonas
R. Spruce, 75, NY, K, Amazonas, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma baculifera (Poit.) Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma baculifera, .

Tem como sinônimo
basiônimo Gynestum baculiferum Poit.
heterotípico Geonoma acutiflora Mart.
heterotípico Geonoma baculifera  var.  macrospatha (Spruce) Drude
heterotípico Geonoma estevaniana Burret
heterotípico Geonoma macrospatha Spruce

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s) na(s)
raque; lâmina(s) inteira/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s).
Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem/ramificada(s) em segunda ordem; bráctea(s)
pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s); ráquila
não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s);
indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese;
teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) persistente(s). Fruto: ápice(s) proeminente(s) e
assimétrica(s) protuberância(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) com fibra(s) radial(ais) emergente(s) tipo
espinho(s)/com poro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, até 0,5-6 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,3-4,5 x 0,013-0,023 m, lembrando cana. Folhas,
6-11 contemporâneas por estipe, inteira ou irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal)
na raque; bainha, 11-30 cm; pecíolo, 6,5-30 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 39-80 cm
compr.; pinas, 1-10 pinas de cada lado, verdes, basal 42-76 x 6,7-33 cm, apical 14-40 x 12-40 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, ramificada em 1ª ou 2² ordem; profilo 12-33 e bráctea peduncular 13,2-31 cm, ambos não estriados
com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes, assimétrico-apiculados; ráquilas 3-11, 4-31 cm compr. e 2,2-4,3 mm diâm.,
não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não
recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6
estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas persistentes após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 8,2-13 x 6,1-9,6
mm; epicarpo preto ou arroxeado, com proeminente protuberância, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, com fibras
emergentes aparentando espinhos, com poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie próxima de Geonoma congesta e G. calyptrogynoidea, ambas não nativas do Brasil. As três espécies possuem tubos
estaminoidal das flores pistiladas não fertilizadas persistentes após a antese. Geonoma baculifera diferencia das demais através
das ráquilas da inflorescência sem superfície com sulcos transversais curtos e superfície dos frutos com fibras emergentes como
espinhos.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia
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Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

W.L. Balée, 1549, NY, 196011,  (NY00196011), Pará
A.B. Anderson, 189, INPA, 51294,  (INPA0051294), Amazonas
G.T. Prance, 9362, INPA,  (INPA0026498), Roraima
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma blanchetiana H.Wendl. ex Drude
DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) regularmente pinada(s)/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s)
em relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em segunda ordem; bráctea(s)
pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s);
ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s)/decussada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s)
floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s)
decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) persistente(s). Fruto: ápice(s)
proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/cônico(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e
glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Henderson (2011) considerou esse táxon como sinônimo de Geonoma pohliana subsp. pohliana, embora G. blanchetiana apresente
estipe sempre solitário, folhas em geral com muito mais pinas de cada lado da raque (15-24), profilo e bráctea peduncular decíduo
após a antese.

COMENTÁRIO

Porte moderado a elevado, até 2-4 m alt. Estipe solitário, 1,2-3,5 x 0,02-0,04 m, lembrando cana. Folhas, 5-12 contemporâneas,
irregularmente  ou regularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 15-30 cm
compr; pecíolo, 40-80 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 60-70 cm compr.; pinas, 15-24 pinas
de cada lado, verdes, basal 36-60 x 1-5 cm, apical 35-60 x 6-23 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada em 2ª
ordem; profilo 14-40 cm compr. e bráctea peduncular 23-48 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas fibras, com
duas quinas no ápice, decíduas, assimétrico-apiculados; ráquilas 9-17, 20-36 cm compr., ca. 2 mm diâm., não filiformes. Flores,
alvéolos arranjados decussados ou não perfeitamente helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado, não
recurvado depois da antese, não em forma de gancho, escurecido/bicolor em relação à ráquila depois de secos; estaminadas,
decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fertilizadas decíduas após a antese, tubo estaminoidal
crenulado. Frutos globosos ou ovoides, 10-15 x 8-12 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com protuberâncias apical, ápice
cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. R. Noblick, 5008, RB, 337155, , ,  (RB00631110), Pernambuco
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma brevispatha Barb.Rodr.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma brevispatha, .

Tem como sinônimo
homotípico Geonoma brevispatha  Barb.Rodr. var.  brevispatha
heterotípico Geonoma altissima Barb.Rodr.
heterotípico Geonoma aricanga Barb.Rodr.
heterotípico Geonoma calophyta Barb.Rodr.
heterotípico Geonoma caudulata Loes.
heterotípico Geonoma chapadensis Barb.Rodr.
heterotípico Geonoma plurinervia Burret
heterotípico Geonoma pohliana  subsp.  weddelliana (Wendland ex Drude) Henderson
heterotípico Geonoma schottiana  var.  palustris Warm. ex Drude
heterotípico Geonoma stenoschista Burret
heterotípico Geonoma warmingii A.D.Hawkes
heterotípico Geonoma weddelliana H.Wendl. ex Drude

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) regularmente pinada(s)/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s)
em relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem/ramificada(s) em segunda
ordem/ramificada(s) em terceira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s)
com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/curto(s) e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação
ao estipe(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s)/decussada(s); lábio(s) distal(ais)
da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es)
estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s).
Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado a elevado, até 1-4 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,5-3,6 x 0,02-0,04 m, lembrando cana. Folhas, 6-12
contemporâneas por estipe, regularmente ou irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na
raque; bainha, 15-30 cm compr; pecíolo, 20-60 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 15-60 cm
compr.; pinas, 11-40 pinas de cada lado, verdes a verde-escuras (plantas heliófias), basal 15-50 x 0,3-20 cm, apical 12-50 x
5-25 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada em 1ª, 2ª ou 3ª ordem; profilo 9-14 cm compr. e bráctea peduncular 8-13
cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados, externamente
  glabro ou levemente pruinoso; ráquilas 5-17, 8-25 cm compr., 1-3 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados
decussados ou as vezes de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado
depois da antese, não em forma de gancho, torna-se mais escuro/bicolor em relação à ráquila depois de secos; estaminadas,
decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 8-11 x 6-10
mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com pequena protuberâncias apical, ápice cônico, não fendidos na maturidade, sem
poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma brevispatha é uma espécie muito variável quanto ao porte, divisão das pinas na raque, consistência das pinas e habitat.
Uma das características que parece constante é o profilo e bráctea peduncular curtos (até 14 cm), ráquilas glabras com alvéolos
dispostos decussados ou helicoidal na ráquila, lábios dos alvéolos florais que ao secarem tornam-se mais escuros em relação a cor
da ráquila e frutos sem protuberâncias.
Os táxons de G. brevispatha que crescem ao longo dos cursos d'água sem vegetação ciliar densa, como nos campos de altitude da
Cadeia do Espinhaço apresentam folhas com pinas regularmente dispostas ao longo da raque e essas são de consistência coriácea,
enquanto que aqueles que ocorrem em ambientes palustre e/ou nas margens de córregos no interior das matas semidecíduas
tendem a ter pinas de larguras muito irregulares, formato variável e consistência mais membranosa. Variações na distribuição das
pinas nas folhas dos táxons da floresta semidecídua aparece mesmo entre indivíduos que crescem lado a lado ou de fustes de uma
mesma touceira.
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Henderson (2011) desconsiderou o táxon G. brevispatha em sua revisão devido a ausência de um material tipo na descrição
(Barbosa Rodrigues, 1878), no entanto, a localização do material do tipo e as ilustrações do protólogo não deixam dúvidas sobre a
espécie. Henderson (2011) tratou os táxons de G. brevispatha como G. pohliana var. weddelliana.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Minas Gerais)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 19613, CEPEC,  (CEPEC00019599), Bahia
Guedes, ML, 23922, ALCB (ALCB004967), Bahia
Benedito Alísio da Silva Pereira, 1555, CEN (CEN00013531), Goiás
Guedes, ML, 23307, ALCB (ALCB009945), Bahia
S.P. do Canto, s.n., CGMS (CGMS003231), Mato Grosso do Sul
Souza, V.C., 3447, ESA (ESA011573), Minas Gerais

BIBLIOGRAFIA

Govaerts, R., Dransfield, J., Zona, S.F, Hodel, D.R. & Henderson, A. (2011). World Checklist of Arecaceae. Facilitated by the
Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://apps.kew.org/wcsp/ Retrieved 2015-03-05
Henderson, A. 2011. A revision of Geonoma (Arecaceae). Phytotaxa 17:1-271
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma brongniartii Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma brongniartii, Geonoma brongniartii subsp. brongniartii.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s)/curto(s) / subterrâneo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s)
em ângulo agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) inteira/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) não
proeminente(s) em relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) espiciforme / não ramificada(s)/
ramificada(s) em primeira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com
nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/curto(s) e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao
estipe(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s)/tricussado(a); lábio(s) distal(ais)
da cavidade(s) floral(ais) ausente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) presente(s) esparso(s)/
ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) não divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não
fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) irregular(es) ( fibra(s) sub
epiderme ).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, até 0,5-2,5 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,1-1,3 x 0,009-0,03 m, não lembrando
cana. Folhas, 4-12 contemporâneas por estipe, inteira ou irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo
obtuso (diagonal) na raque; bainha, 5-22 cm compr; pecíolo, 14-90 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou
amarelado; raque, 20-80 cm compr.; pinas, 1-19 pinas de cada lado, verdes, basal 16-54 x 0,3-29 cm, apical 4,5-35 x
2-38 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, espiciforme ou ramificada em 1ª ordem; profilo 5,7-35 e bráctea peduncular 12-32
cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes, estreitas sobre o pedúnculo, assimétrico-
apiculados; ráquilas 1-6, 8,6-46 cm compr., 1,7-7,3 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal
ou as vezes tricussados, glabros internamente, as vezes levemente pilosos; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado
depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas
divergentes; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 5,3-8,3 x 4,5-6,5 mm; epicarpo preto
ou arroxeado, glabro, com pequenas  protuberâncias deixadas peloas fibras subepidérmicas, tangenciais, ápice não cônico, não
fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie bastante variável quanto ao formato das folhas (quantidade de pinas), apresenta duas subespécies segundo Henderson
(2011):
Inflorescência espiciforme. Frutos 5,3-8,3 mm compr.; ocorrência ampla na porção ocidental da Amazônia.....subsp. brongniartii
Inflorescência espiciforme ou geralmente ramificada em 1ª ordem. Frutos 5,7-6,1 mm compr. Perú (Junín, Pasco).....subsp
pascoensis

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)
Possíveis ocorrências
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. J. Ferreira, 307, NY,  (NY00755564), Acre
D. Daly, 8769, NY, ,  (NY00755568), NY, ,  (NY00755559), NY,  (NY00755501), NY,  (NY00403065), NY, 
(NY00403049), Acre

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. (2011). A revision of Geonoma (Arecaceae). Phytotaxa 17: 1-271.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma brongniartii Mart. subsp.
brongniartii
Tem como sinônimo
heterotípico Geonoma cuneifolia Burret
heterotípico Geonoma metensis H.Karst.

DESCRIÇÃO

Porte pequeno ou moderado, até 0,5-3 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,01-0,1 x 0,009-0,03 m, não lembrando
cana. Folhas, 4-12 contemporâneas por estipe, inteira ou irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo
obtuso (diagonal) na raque; bainha, 5-22 cm compr; pecíolo, 14-90 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou
amarelado; raque, 20-80 cm compr.; pinas, 1-19 pinas de cada lado, verdes, basal 16-54 x 0,3-29 cm, apical 4,5-35 x
2-38 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, espiciforme; profilo 5,7-35 e bráctea peduncular 12-32 cm, ambos estriados
com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes, estreitas sobre o pedúnculo, assimétrico-apiculados; ráquilas 1-6, 8,6-46
cm compr., 1,7-7,3 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal ou as vezes tricussados, glabros
internamente, as vezes levemente pilosos; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma
de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas,
decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 5,3-8,3 x 4,5-6,5 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com pequenas
  protuberâncias deixadas peloas fibras subepidérmicas, tangenciais, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem
poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Segundo Henderson (2011) Geonoma brongniartii apresenta duas espécies, as quais diferenciam pelos seguintes caracteres:
Inflorescência espiciforme. Frutos 5,3-8,3 mm compr......G. brongniartii subsp. brongniartii
Inflorescência espiciforme ou geralmente ramificada em 1ª ordem. Frutos 5,7-6,1 mm compr. Ocorre no Peru (Junín e
Pasco).....G. brongniartii subsp. pascoensis

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Pardini, 15, NY, 1138068,  (NY01138068), Amazonas
E. J. Ferreira, 112, NY, 1194341,  (NY01194341), Acre
E. J. Ferreira, 173, NY, 1194340,  (NY01194340), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma camana Trail
Tem como sinônimo
homotípico Taenianthera camana (Trail) Burret
heterotípico Geonoma lagesiana Dammer
heterotípico Taenianthera lagesiana (Dammer) Burret

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s) na(s) raque;
lâmina(s) regularmente pinada(s)/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação
à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) espiciforme / não ramificada(s); bráctea(s) pedunculada(s)
tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/curto(s) e apiculado(s)
assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao estipe(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s)
floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da
cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese;
flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s)
regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 0,8-4 m alt. Estipe solitário, 0,1-1,3 x 0,017-0,03 m, não lembrando cana. Folhas, 5-14
contemporâneas, regular ou irregularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 5-50
cm compr; pecíolo, 24-140 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 46-137 cm compr.; pinas, 2-38
pinas de cada lado, verdes, basal 13-57 x 0,3-24 cm, apical 6,8-36 x 1,7-31 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar,
espiciforme; profilo 4,5-26 e bráctea peduncular 12-29 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas fibras, mais ou
menos persistentes, estreitas sobre o pedúnculo, assimétrico-apiculados; ráquilas 1, 10-36 cm compr., 2,8-8,3 mm diâm., não
filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado, não recurvado
depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames,
tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 8,7-13 x 6-9 mm; epicarpo preto
ou arroxeado, glabro, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular,
homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie amazônica de estipe simples (não entouceirado) e inflorescência espiciforme similar às espécies do grupo Geonoma
macrostachys (que inclui além desse táxon, G. chococola, G, deneversii e G. maxima), diferindo dessas por possuir superfície dos
frutos não fendida durante a maturação e epiderme com opérculo e sem poros.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

492

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

Trail, J.W.H., 977, K,  (K000632618), K,  (K000632617), P, Amazonas, Typus
A. Henderson, 1106, INPA, NY
M. Silveira, 1255, NY, 448893,  (NY00448893), Acre
A. J. Henderson, 1661, NY, 755572,  (NY00755572), Acre
D. Daly, 8792, NY, 403051,  (NY00403051), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma conduruensis Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s) na(s) raque;
lâmina(s) inteira; nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar
ou infrafoliar(es) espiciforme / não ramificada(s)/ramificada(s) em primeira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es)
estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) plana(s) com indumento denso(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos
alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s)
da cavidade(s) floral(ais) desconhecido(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s)
na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo
superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 1,5-4 m alt. Estipe solitário, 1-2,6 x 0,013-0,017 m, lembrando cana. Folhas, 6-12 contemporâneas
por estipe, inteira, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 7-13 cm compr; pecíolo, 9-29
cm compr., quando seco torna-se castanho; raque, 33-58 cm compr.; pinas, 1 pina de cada lado, verde-escuras, 45-73 x
10-16 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, espiciforme ou ramificada em 1ª ordem; profilo 9-22 e bráctea
peduncular 11-32 cm, ambos não estriados com elongadas e não ramificadas fibras, mais ou menos persistentes, estreitas sobre
o pedúnculo, assimétrico-apiculados; ráquilas 1-6, 8-19 cm compr., 4-5 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados
de forma helicoidal, internamente não observados; lábio proximal presente, não recurvado depois da antese, não em forma de
gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não
fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 7-9 x 6-8 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não
cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie facilmente reconhecida através de suas folhas inteiras verde-escuras, com raque densamente coberta por indumento
vermelho-amarronzado, endêmica do sul da Bahia, próxima do Parque Estadual da Serra do Conduru. Henderson (2011)
sinonimizou esse táxon em G. elegans, posição que nao concordamos.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6498, RB, 512633, ,  (RB01379493), RB, 512633,  (RB00647323), CEPEC,  (CEPEC00132085), HPL,
Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Geonoma conduruensis Lorenzi

Figura 2: Geonoma conduruensis Lorenzi

Figura 3: Geonoma conduruensis Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Geonoma conduruensis Lorenzi

Figura 5: Geonoma conduruensis Lorenzi

BIBLIOGRAFIA

LORENZI et al. Flora brasileira: Arecaceae. Editora Plantarum, 2010. 368 p.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma deversa (Poit.) Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma deversa, Geonoma deversa subsp. deversa, Geonoma deversa
subsp. quadriflora.

Tem como sinônimo
basiônimo Gynestum deversum Poit.
heterotípico Geonoma bartletii Dammer ex Burret
heterotípico Geonoma demarastei Pritz.
heterotípico Geonoma desmarestii Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo
agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) inteira/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em
relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem/ramificada(s) em segunda
ordem/ramificada(s) em terceira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s)
com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) tricussado(a);
lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s).
Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s)
decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 0,5-5 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,5-6,5 x 0,005-0,018 m, lembrando cana. Folhas, 6-11
contemporâneas por estipe, inteira, regular ou irregularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal)
na raque; bainha, 5-28 cm compr; pecíolo, 4-82 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 17-93 cm
compr.; pinas, 1-28 pinas de cada lado, verdes, basal 10-60 x 0,5-27 cm, apical 8,8-36 x 0,6-27 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, ramificado em 1ª a 3ª ordem; profilo 3-13 e bráctea peduncular 3,2-7,5 cm, ambos não estriados com
elongadas e não ramificadas fibras, decíduos, assimétrico-apiculados; ráquilas 3-43, 6,5-32 cm compr., 1-3,4 mm diâm., não
filiformes. Flores, alvéolos arranjados tricussados ou quatricussados na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente,
talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após
a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 4,5-8
x 4,4-7 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma deversa é a espécie com a maior distribuição do gênero, ocorrendo no Belize, Guatemala até o Brasil e Bolívia. bastante
variável morfologicamente, sendo reconhecidas subespécies (Henderson 2011). Essa espécie é reconhecida principalmente pelas
ráquilas da inflorescência com alvéolos disposto tricussados (raro quatricussados) e pouco espaçados na ráquila.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Alvéolos florais dispostos de forma tricussada nas ráquilas...Geonoma deversa subsp. deversa
Alvéolos florais dispostos de forma quatricussada nas ráquilas...Geonoma deversa subsp. quadriflora

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Ferreira, 9854, NY
Andrew J. Henderson, 818, CEN (CEN00012354), CEN (CEN00012367), CEN (CEN00012383), CEN (CEN00012419), CEN
(CEN00012443), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma deversa (Poit.) Kunth subsp.
deversa
Tem como sinônimo
heterotípico Geonoma flaccida H.Wendl. ex Spruce
heterotípico Geonoma killipii Burret
heterotípico Geonoma leptostachys Burret
heterotípico Geonoma longipetiolata Oerst.
heterotípico Geonoma macropoda Burret
heterotípico Geonoma major Burret
heterotípico Geonoma microspatha  var.  pacimonensis Spruce
heterotípico Geonoma microspatha Spruce
heterotípico Geonoma myriantha Dammer
heterotípico Geonoma paniculigera  var.  cosmiophylla Trail
heterotípico Geonoma paniculigera  var.  graminifolia (Trail) Drude
heterotípico Geonoma paniculigera  var.  microspatha (Spruce) Trail
heterotípico Geonoma paniculigera  var.  papyracea Trail
heterotípico Geonoma paniculigera Mart.

DESCRIÇÃO

Porte pequeno ou moderado, 0,5-5 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,5-6,5 x 0,005-0,018 m, lembrando cana. Folhas, 6-11
contemporâneas por estipe, inteira, regular ou irregularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal)
na raque; bainha, 5-28 cm compr; pecíolo, 4-82 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 17-93 cm
compr.; pinas, 1-28 pinas de cada lado, verdes, basal 10-60 x 0,5-27 cm, apical 8,8-36 x 0,6-27 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, ramificado em 1ª a 3ª ordem; profilo 3-13 e bráctea peduncular 3,2-7,5 cm, ambos não estriados
com elongadas e não ramificadas fibras, decíduos, assimétrico-apiculados; ráquilas 3-43, 6,5-32 cm compr., 1-3,4 mm diâm.,
não filiformes. Flores, alvéolos arranjados tricussados na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado, não
recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese,
6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 4,5-8 x 4,4-7 mm; epicarpo preto
ou arroxeado, glabro, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular,
homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma deversa subespécie deversa separa-se de G. deversa subsp. quadriflora apenas através da disposição tricussada dos
alvéolos florais nas ráquilas (disposição quatricussadas em G. deversa subsp. quadriflora).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A. Cid Ferreira, 530, NY,  (NY01138122), INPA, Amazonas

BIBLIOGRAFIA

 Henderson, A. 2011. A revision of Geonoma (Arecaceae). Phytotaxa 17:1-271
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma deversa subsp. quadriflora
A.J.Hend.
DESCRIÇÃO

Porte pequeno ou moderado, 0,5-5 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,5-6,5 x 0,005-0,018 m, lembrando cana. Folhas, 6-11
contemporâneas por estipe, inteira, regular ou irregularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal)
na raque; bainha, 5-28 cm compr; pecíolo, 4-82 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 17-93 cm
compr.; pinas, 1-28 pinas de cada lado, verdes, basal 10-60 x 0,5-27 cm, apical 8,8-36 x 0,6-27 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, ramificado em 1ª a 3ª ordem; profilo 3-13 e bráctea peduncular 3,2-7,5 cm, ambos não estriados com
elongadas e não ramificadas fibras, decíduos, assimétrico-apiculados; ráquilas 3-43, 6,5-32 cm compr., 1-3,4 mm diâm., não
filiformes. Flores, alvéolos arranjados quatricussados na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado, não
recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese,
6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 4,5-8 x 4,4-7 mm; epicarpo preto
ou arroxeado, glabro, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular,
homogêneo.

COMENTÁRIO

Essa subespécie separa-se da subespécie deversa apenas pela disposição dos alvéolos florais de forma quatricussadas, ao invés de
tricussadas (G. deversa subsp. deversa)

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Pardini, 48, NY, 1138145,  (NY01138145), Amazonas
R. Pardini, 13, NY, 1138146,  (NY01138146), Amazonas
E. J. Ferreira, 110, UFACPZ, NY, 1138144,  (NY01138144), Acre

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Geonoma (Arecaceae). Phytotaxa 17:1-271
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma elegans Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma elegans, .

Tem como sinônimo
heterotípico Geonoma bifurca Drude & H.Wendl.
heterotípico Geonoma caudescens H.Wendl. ex Drude
heterotípico Geonoma elegans  var.  robusta Drude

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s) na(s) raque;
lâmina(s) inteira/regularmente pinada(s)/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em
relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) espiciforme / não ramificada(s); bráctea(s) pedunculada(s)
tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo curto(s) e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao
estipe(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s)
floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s)
decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s)
proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/cônico(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e
glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 1-3 m alt. Estipe cespitoso, 0,8-2,3 x 0,004-0,01 m, lembrando cana. Folhas, 8-10 contemporâneas
por estipe, inteira, regular ou irregularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na
raque; bainha, 4,5-13 cm compr; pecíolo, 3-29 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 13-45 cm
compr.; pinas, 1-14 pinas de cada lado, verdes, basal 15-35 x 0,2-9 cm, apical 8-26 x 4-15 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, espiciforme; profilo 8-28 e bráctea peduncular 8-25 cm, ambos estriados com elongadas e não
ramificadas fibras, mais ou menos persistentes, assimétrico-apiculados; ráquila 1, 3,5-28 cm compr., 1,9-8 mm diâm., não
filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado,
não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a
antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 7,6-12 x
5,8-9,2 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com protuberância no ápice, ápice cônico, não fendidos na maturidade, sem
poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie distribuída pela Floresta Atlântica brasileira com inflorescência espiciforme. 
Henderson (2011) colocou os táxons G. bifurca e G. pauciflora como sinônimos de G. elegans. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Martinelli, 2838, RB
L. R. Noblick, 4790, CEPEC,  (CEPEC00045286), Bahia
Bettinardi, M.L., 13, ESA (ESA128311), ESA (ESA128312), São Paulo
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma euspatha Burret
Tem como sinônimo
homotípico Geonoma interrupta  var.  euspatha (Burret) A.J.Hend.
heterotípico Geonoma karuaiana Steyerm.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo
agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) inteira/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em
relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem/ramificada(s) em segunda
ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não
ramificada(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s)
floral(ais) ausente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) presente(s) e denso(s). Flor: flor(es)
estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) persistente(s)/
decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) irregular(es) ( fibra(s) sub epiderme ).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 0,4-3 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,2-2,7 x 0,006-0,017 m, não lembrando cana. Folhas,
5-14 contemporâneas por estipe, inteira ou irregularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na
raque; bainha, 8,5-23 cm compr; pecíolo, 11-76 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 22-85 cm
compr.; pinas, 1-6 pinas de cada lado, verdes, basal 20-64 x 1,5-19 cm, apical 15-35 x 7,7-23 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, ramificado em 1ª a 2ª ordem; profilo 9-31 cm e bráctea peduncular 8-26 cm, ambos não estriados
com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes, assimétrico-apiculados; ráquilas 2-21, 5,5-19 cm compr., 1,5-3,4
mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na ráquila, densamente tomentoso internamente;
lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da
ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas persistentes decíduas após
a antese. Frutos globosos ou ovoides, 4,9-8,5 x 4-7 mm; epicarpo preto ou arroxeado, superfície irregular devido as fibras
subepidérmica tangencial, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular,
homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie amplamente dispersa pela região amazônica (Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Guianas e Brasil: Pará e Rondônia.)
cujos alvéolos florais da ráquila apresentam denso indumento no seu interior. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Rondônia, Roraima)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

M. G. Vieira, 816, NY, 1138148,  (NY01138148), Rondônia
G.T. Prance, 10036, NY, 1138147,  (NY01138147), Roraima

BIBLIOGRAFIA

 

Henderson, A. 2011. A revision of Geonoma (Arecaceae). Phytotaxa 17:1-271
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma fiscellaria Mart. ex Drude
Tem como sinônimo
homotípico Geonoma pohliana  subsp.  fiscellaria (Mart. ex Drude & Wendland) Henderson
heterotípico Geonoma pilosa Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s).
Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem/ramificada(s) em segunda ordem; bráctea(s)
pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo curto(s) e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s)
em relação ao estipe(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s)/tricussado(a); lábio(s)
distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) desconhecido(s).
Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s)
persistente(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s)/irregular(es)
( fibra(s) sub epiderme ).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 2,5-4,5 m alt. Estipe entouceirado, 1,2-4 x 0,03-0,04 m, lembrando cana. Folhas, 7-14 contemporâneas por
estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 18-22 cm compr; pecíolo,
40-80 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 61-63 cm compr.; pinas, 11-15 pinas de cada
lado, verdes, basal 38-45 x 2-2,5 cm, apical 34-42 x 4-13 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada em 1ª ou 2ª
ordem; profilo 20-22 cm compr. e bráctea peduncular 18-20 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas fibras,
persistentes ou decíduas, curto-apiculado, margem curvada em relação ao estipe, externamente tomenoso; ráquilas 18-24, 13-34
cm compr., 3-6 mm diâm., não filiformes, recobertas por indumento lanuginoso. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal
ou tricussados, internamente não observado; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em
forma de gancho, da mesma cor em relação à ráquila depois de secos; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas
divergentes; pistiladas, persistentes após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 14-16 x 13-15 mm; epicarpo preto ou arroxeado,
glabro, sem protuberâncias apical, não fendidos na maturidade, fibras subepidérmicas irregulares, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma fiscellaria ocorre no Rio de Janeiro, sendo uma espécie de estipe entouceirado, folhas com pinas irregularmente dispersa
ao longo da raque, inflorescência com ráquilas grossas (3-6 mm diâm.) recobertas por indumento lanuginoso. Foi incluída por
Henderson (2011) como subespécie de G. pohliana.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Leitman, P., 39, RB
A.F.M. Glaziou, 9012, P (P02146652), P (P02146651), P (P02146653), MO (MO2117252), MO (MO2117253), P (P00725357), P
(P00725356), P (P02146650), P (P02146649), Rio de Janeiro
P.Leitman, 40, RB, 437980, , , ,  (RB00450275), RB, 437984, ,  (RB00450270), Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma gamiova Barb.Rodr.
Tem como sinônimo
heterotípico Geonoma meridionalis Lorenzi

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em
ângulo agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em
relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem/ramificada(s) em segunda
ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s)
não ramificada(s); ráquila filiforme(s)/não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s)
distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor:
flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s)
decídua(s). Fruto: ápice(s) proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/cônico(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo
superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, até 1,8-4 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,9-3,4 x 0,018-0,03 m, lembrando cana. Folhas,
11-16 contemporâneas por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na
raque; bainha, 17-30 cm compr; pecíolo, 24-54 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 41-60 cm
compr.; pinas, (3-)8-11 pinas de cada lado, verdes, basal 26-44 x 3,5-10 cm, apical 26-39 x 6-23 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar, espiciforme ou ramificada em 1ª, 2ª ou 2ª ordem; profilo 14-20 cm compr. e bráctea peduncular 13-20 cm, ambos
estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados; ráquilas 5-18, 12-43
cm compr., 3-4 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal ou as vezes tricussados, glabros
internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre
da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a
antese. Frutos globosos ou ovoides, 10-15 x 7-12 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com protuberâncias apical, ápice
cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma gamiova ocorre na costa brasileira, entre São Paulo e o Rio Grande do Sul, sendo mais frequente no sul do país.
Lorenzi, em Lorenzi et al. (2010) descreveu o táxon Geonoma meridionalis alegando que o táxon G. gamiova desprovia de uma
protólogo. Já Henderon (2011) desconsiderou essa espécie alegando que o protólogo não trazia nenhuma informação sobre algum
Typus depositado em herbário, embora a ilustração encontrada no documento (Barbosa Rodrigues 1907) possa ser utilizada como
Typus (McNeill et al., 2012).
Geonoma gamiova é muito semelhante a G. pohliana, diferenciando apenas pelo pecíolo achatado e glabro (pecíolo canaliculado e
com indumento) e pela distribuição mais espaçadas dos alvéolos florais nas ráquilas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
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Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 61004, MBM
Guilherme Alves Elias, 7, CRI (CRI000649), Santa Catarina
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma gastoniana Glaz. ex Drude
Tem como sinônimo
homotípico Geonoma pohliana  subsp.  gastoniana (Glaz. ex Drude) Henderson

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s).
Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em segunda ordem/ramificada(s) em terceira ordem; bráctea(s)
pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/
curto(s) e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao estipe(s); ráquila filiforme(s); disposição dos
alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s)
da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese;
flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/cônico(s)/
arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo, moderado, até 1,2-2 m alt. Estipe entouceirado, 0,2-1,4 x 0,01-0,012 m, lembrando cana. Folhas, 5-8 contemporâneas
por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 6-7 cm
compr; pecíolo, ca. 20 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 35-45 cm compr.; pinas, 3-5 pinas
de cada lado, verdes, basal 20-25 x 3,5-10 cm, apical 20-22 x 10-17 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada em
em 2ª ou 3ª ordem; profilo 6-8 cm compr. e bráctea peduncular 6-8 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas
fibras, persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados; ráquilas 10-19, 9-13 cm compr., 0,5 mm diâm., filiformes. Flores,
alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da
antese, não em forma de gancho, escurecido/bicolor em relação à ráquila depois de secos; estaminadas, decíduas após a antese,
6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 5-7 x 5-6 mm; epicarpo preto ou
arroxeado, glabro, com pequena protuberâncias apical, ápice cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma gastoniana ocorre na floresta pluvial de altitude (acima de 800 m) do Rio de Janeiro, apresenta inflorescências com
ráquilas filiformes e profilo e bráctea peduncular muito curtos (6-8 cm compr.).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

A.F.M. Glaziou, 9019, K,  (K000526447), K,  (K000526448), Typus
L. Sylvestre, 1490, RB, 376890,  (RB00347022), Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma kuhlmannii Burret
Tem como sinônimo
homotípico Geonoma pohliana  subsp.  kuhlmannii (Burret) Henderson

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em
ângulo agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em
relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem/ramificada(s) em segunda
ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não
ramificada(s)/superfície(s) plana(s) com indumento denso(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais)
espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s)
floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s)
não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/cônico(s)/arredondado(s); cor
preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte baixo a moderado, até 1-2 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,3-1,4 x 0,018-0,03 m, lembrando cana. Folhas, 6-15
contemporâneas por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 15-20
cm compr; pecíolo, 24-50 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, aprox. 50 cm compr.; pinas, 3-4
pinas de cada lado, verdes, basal 26-50 x 3,5-17 cm, apical 25-50 x 15-23 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada
em 1ª ou 2ª ordem; profilo 10-20 cm compr. e bráctea peduncular 8-17 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas
fibras, persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados, externamente tomenoso; ráquilas 15-41, 12-43 cm compr., 3-4 mm diâm.,
não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não
recurvado depois da antese, não em forma de gancho, escurecido/bicolor em relação à ráquila depois de secos; estaminadas,
decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, ca. 10 x 9
mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com pequena protuberâncias apical, ápice cônico, não fendidos na maturidade, sem
poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Henderson (2011) tratou esse táxon como subespécie de Geonoma pohliana. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

J.G. Kuhlmann, 141, RB
Kuhlmann, J.G., 141, RB, 34770,  (RB00542749), Rio de Janeiro, Typus
B.Kurtz, 238, RB, 300431, ,  (RB00559520), Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma laxiflora Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma laxiflora, .

Tem como sinônimo
heterotípico Geonoma beccariana Barb.Rodr.
heterotípico Geonoma laxiflora  var.  depauperata Trail

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) inteira/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação
à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem/ramificada(s) em segunda
ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não
ramificada(s)/curto(s) e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao estipe(s)/superfície(s) plana(s) com
indumento denso(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s)/decussada(s)/tricussado(a);
lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s).
Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s)
decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 2-5 m alt. Estipe cespitoso, 1,9-4 x 0,006-0,013 m, lembrando cana. Folhas, 5-10 contemporâneas
por estipe, inteira  raramente irregularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na
raque; bainha, 5-10 cm compr; pecíolo, 4-14 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 12-32 cm
compr.; pinas, 1-3 pinas de cada lado, verdes, 13-32 cm compr. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, ramificado
em 1ª e 2ª ordem; profilo 2,3-5,5 e bráctea peduncular 1-3 cm, ambos não estriados com elongadas e não ramificadas fibras,
decíduos, assimétrico-apiculados; ráquilas 3-12, 9,7-31 cm compr., 1-2,9 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados
de forma helicoidal, as vezes decussadas ou tricussadas na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado,
não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a
antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 5,8-9 x
5,7-7,4 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie com distribuição ampla na região amazônica (Colômba, Brasil, Equador, Peru e Bolívia), ao longo das margens dos rios.
Apresenta semelhanças com Geonoma leptospadix e G. deversa, diferenciando delas pelo profilo com denso indumento castanho.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Figueiredo, 761, NY,  (NY00755616), Acre
G.T. Prance, 2766, NY, 755615,  (NY00755615), NY, 755614,  (NY00755614), Acre
G.T. Prance, 13488, NY, ,  (NY01138151), Amazonas
C.F.P. Martius, s.n., M, Amazonas, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma leptospadix Trail
Tem como sinônimo
heterotípico Geonoma saramaccana L.H.Bailey

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) inteira/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) não proeminente(s) em relação
à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem; bráctea(s) pedunculada(s)
tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s); ráquila não filiforme(s);
disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da
parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s)
na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo
superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 0,5-3 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,5-2 x 0,005-0,009 m, lembrando cana. Folhas, 10-17
contemporâneas por estipe, inteira, raramente irregularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal)
na raque; bainha, 7-12 cm compr; pecíolo, 2,5-13 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 21-43 cm
compr.; pinas, 1-3 pinas de cada lado, verdes, 6-15 cm compr. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, ramificado em
1ª ordem; profilo 4,3-11 e bráctea peduncular 3,7-7 cm, ambos não estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes,
não curtos e assimétrico-apiculados; ráquilas 2-6, 6,5-28 cm compr., 0,9-1,8 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados
de forma helicoidal na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, exceto após a antese, não recurvado
depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames,
tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 7-9,4 x 6-8 mm; epicarpo preto
ou arroxeado, glabro, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular,
homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma leptospadix apresenta semelhança com G. deversa e G. laxiflora. Difere de G. deversa pelo arranjo espiral/helicoidal
dos alvéolos florais nas ráquilas e de G. laxiflora pelo seu profilo não curto e não assimetricamente apiculado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

J.M.S. Miralha, 205, INPA
J.W.H. Trail, 963, P (P00725362), K,  (K000632607), P (P00725364), P (P00725363), Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma littoralis Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) regularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s).
Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em segunda ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es)
estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/superfície(s) sulcada(s) com
sulco(s) desigual(ais) algum(ns) sulco(s) unido(s) ápice(s) dividido(s) formando crista(s); ráquila não filiforme(s); disposição
dos alveolado(s) floral(ais) tricussado(a); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte
interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s)
antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/
arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado a elevado, 4-8 m alt. Estipe solitário, 3,5-7,5 x 0,05-0,07 m, lembrando cana. Folhas, 12-19 contemporâneas,
regularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 41-59 cm compr; pecíolo,
53-89 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 75-152 cm compr.; pinas, 20-41 pinas de cada
lado, verdes, basal 30-65 x 1,5-4,5 cm, apical 30-63 x 3,5-5,5 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, ramificado
em 2ª ordem; profilo 17-29 cm compr. e bráctea peduncular 16-28 cm, ambos não sulcados, estriados com elongadas e não
ramificadas fibras, tomentoso, persistentes, bicarenados; ráquilas 19-49, 26-39 cm compr., 4-5 mm diâm., não filiformes. Flores,
alvéolos arranjados tricussados na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, não recurvado depois da antese, não em
forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas,
não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 10-11 x 9-10 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com
protuberância no ápice, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie endêmica do litoral da Bahia, crescendo em matas de restinga muito úmidas, com solo paludoso. Hendesron (2011)
considerou o táxon como sinônimo de Geonoma pohliana. Porém, G. littoralis apresenta pinas sempre regularmente dispostas ao
longo da raque, hábito sempre solitário.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6709, CEPEC, , , , ,  (CEPEC00132075), ALCB (ALCB009966), ALCB (ALCB009965), HPL, Bahia,
Typus

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Henderson, A. 2011. A revision of Geonoma (Arecaceae). Phytotaxa 17: 1-271.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma macrostachys Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma macrostachys, .

Tem como sinônimo
homotípico Geonoma macrostachys  Mart. var.  macrostachys
homotípico Taenianthera macrostachys (Mart.) Burret
heterotípico Geonoma acaulis  subsp.  tapajotensis Trail
heterotípico Geonoma macrostachys  var.  acaulis (Mart.) A.J.Hend.
heterotípico Geonoma tamandua Trail
heterotípico Geonoma tapajotensis (Trail) Drude
heterotípico Taenianthera gracilis Burret
heterotípico Taenianthera tamandua (Trail) Burret
heterotípico Taenianthera tapajotensis (Trail) Burret

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/curto(s) / subterrâneo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo
agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) inteira; nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s).
Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) espiciforme / não ramificada(s); bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s)
e alongada(s); profilo curto(s) e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao estipe(s); ráquila não
filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s);
indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese;
teca(s) divergente(s) na(s) antese/não divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto:
ápice(s) proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) irregular(es)
( fibra(s) sub epiderme ).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno 0,3-3,5 m alt. Estipe solitário, 0,1-1 x 0,01-0,02 m, não lembrando cana. Folhas, 3-15 contemporâneas,
inteira, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 2,3-28 cm compr; pecíolo, 0-137 cm
compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 9,3-193 cm compr.; pinas, 1 pinas de cada lado, verdes,
11-70 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, espiciforme; profilo 5-33 e bráctea peduncular 10-34 cm, estriados
com elongadas e não ramificadas fibras, mais ou menos persistente, não assimétrico-apiculados; ráquilas 1, 0,1-23 cm compr.,
1,7-12 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na ráquila, glabros internamente; lábio proximal
presente, talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas,
decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos
ou ovoides, 6,2-14 x 4,7-10 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice protuberante não cônico, não fendidos na maturidade,
fibras irregulares subepidérmicas, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Palmeira com estipe subterrâneo (acaule), encontrada no sub-bosque da parte ocidental da Amazônia, também no Peru, Colômbia
e Equador, na mata de terra firme. Henderson (2011) considerou G. acaulis como sinônimo de G. macrostachys, embora Wessels
Boer (1968) tenha considerado como espécies distintas. Para esse último autor, G. macrostachys distingue de G. acaulis através da
lâmina das folhas inteira (regularmente pinada em G. acaulis), pelo ângulo mais agudo das nervuras pincipais em relação a raque
foliar, bem como através das inflorescências com pedúnculos mais curtos e alvéolos florais maiores. Segundo esse mesmo autor,
as duas espécies diferem também na sua ecologia. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 16493, INPA
C.F.P. Martius, s.n., M, Amazonas, Typus
D. Daly, 8580, NY, 403046,  (NY00403046), Acre
D. Daly, 9119, NY, 403059,  (NY00403059), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma maxima (Poit.) Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma maxima, Geonoma maxima subsp. ambigua, Geonoma maxima
subsp. camptoneura, Geonoma maxima subsp. chelidonura, Geonoma maxima subsp. compta, Geonoma maxima subsp.
hexasticha, Geonoma maxima subsp. maxima, Geonoma maxima subsp. spixiana.

Tem como sinônimo
basiônimo Gynestum maximum Poit.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s)
em ângulo agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) inteira/regularmente pinada(s)/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção
transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira
ordem/ramificada(s) em segunda ordem/ramificada(s) em terceira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s)
e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos
alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s)
da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese;
flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s)
regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno, moderado a elevado 1-9 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,5-7 x 0,005-0,023 m, lembrando cana. Folhas,
4-19 contemporâneas por estipe, inteira, irregularmente pinadas ou regularmente pinadas (geralmente com apenas 1 nervura
principal), plicada ou não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 4-30 cm compr; pecíolo, 1-100 cm
compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 7,3-120 cm compr.; pinas, 1-31(-50) pinas de cada lado, verdes,
pinas basais 8,2-132 x 0,1-34 cm, pinas apicais 8,5-86 x 0,2-43 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar,
ramificadas em 1ª, 2ª ou 3ª ordem; profilo 3,7-22 cm compr. e bráctea peduncular 4-13 cm compr., estriados com elongadas e não
ramificadas fibras, persistentes ou decíduas, não assimétrico-apiculados; ráquilas 4-50, 4,8-25 cm compr., 0,7-6 mm diâm., não
filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado antes
da antese, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após
a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides,
6,9-18 x 5,5-13 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem fibras irregulares
subepidérmicas, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma maxima é membro do grupo (Clado) G. macrostachys (Henderson 2011), diferenciando das outras espécies desse grupo
através do fruto, que não possui opérculo na sua epiderme locular. Apresenta também inflorescências mais ramificadas (4-50
ráquilas), em comparação com as outras espécies do grupo (1-9 ráquilas). Trata-se de uma espécie muito variável (tipo de caule,
divisão das pinas na folha, folha plicada ou não plicada, e persistência das flores pistiladas não fecundadas), que possui várias
subespécies com distribuição geográfica mais ou menos bem definida. Dois grupos de subespécies podem ser diferenciados:
Primeiro grupo: pinas regularmente pinadas, com 3-5 nervuras por pina. Subespécies: hexadisticha, maxima, multiramosa,
sigmoidea
Segundo grupo: pinas inteiras ou irregularmente distribuídas na raque foliar (com 1 nervura principal por pina) ou regularmente
pinada com 1 nervura por pina. Subespécie: ambigua, chelidonura, camptoneura, compta, dispersa e spixiana)
As subespécies que ocorrem no Brasil são maxima, ambigua, camptoneura, chelidonura, compta, hexadisticha e spixiana.
Apresenta flores pistiladas com tubos estaminodiais lobados no ápice, os lobos se espalhando na antese, acuminados, assim com
G. oldemanii, G. umbraculiformis, G. camana, G. macrostachys e G. poeiteauana.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folhas, pinas regularmente distribuídas, cada pina com 3-5 nervuras principais(exceto as mais basais e apicais); raque 25-102
cm compr.; pinas, 4-31 de cada lado da raque......2
1'. Folhas, pinas inteiras, irregularmente distribuídas (as vezes com 1 nervuras principais), ou regularmente distribuídas (com 1
nervura principal por pina); raque 7,3-98 cm compr.; pinas, 1-29 de cada lado da raque......3
2. Folhas, 6-25 pinas de cada lado......Geonoma maxima subsp. hexasticha
2'. Folhas, 9-50 pinas de cada lado......Geonoma maxima subsp. maxima
3. Folhas, pinas regularmente distribuídas com 1 nervura principal por pina; raque 11-87 cm compr.; pinas basais 0,1-0,5 cm
larg.....Geonoma maxima subsp. compta
3'. Folhas, pinas inteiras ou irregularmente distribuídas (as vezes com 1 nervura principal por pina); raque 7,3-98 cm compr.;
pinas basais 0,2-34 cm larg.....4
4. Folhas plicadas; pinas basais formando um ângulo de 13º (4-20)º com a raque......Geonoma maxima subsp. spixiana
4'. Folhas não plicadas; pinas basais formando um ângulo de 40º (10-90)º com a raque......5
5. Folha, raque 38-70 cm compr. Acre......Geonoma maxima subsp. camptoneura
5'. Folha, raque 7,3-63 cm compr. centro-oeste Amazônia.....6
6. Folha, raque 13-59 cm compr. Norte do Pará e Amapá......Geonoma maxima subsp. ambigua
6'. Folha, raque 7,3-63 cm compr. Centro-oeste da Amazônia.....Geonoma maxima subsp. chelidonura

MATERIAL TESTEMUNHO

Andrew J. Henderson, 1163, CEN (CEN00012429), CEN (CEN00012441), CEN (CEN00012504), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma maxima (Poit.) Kunth subsp.
maxima
Tem como sinônimo
homotípico Geonoma maxima  (Poit.) Kunth var.  maxima
heterotípico Geonoma capanemae Barb.Rodr.
heterotípico Geonoma discolor Spruce
heterotípico Geonoma multiflora  var.  discolor (Spruce) Trail
heterotípico Geonoma multiflora  var.  negrensis (Spruce) Al.Jahn
heterotípico Geonoma multiflora Mart.
heterotípico Geonoma paraensis Spruce

DESCRIÇÃO

Porte pequeno, moderado a elevado 1-5 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,5-4 x 0,005-0,025 m, lembrando cana. Folhas,
6-13 contemporâneas por estipe, regularmente pinadas (geralmente com apenas 1 nervura principal), não plicada, base inserida
em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 10-30 cm compr; pecíolo, 30-70 cm compr., quando seco torna-se esverdeado
ou amarelado; raque, 50-120 cm compr.; pinas, 12-20 pinas de cada lado, verdes, pinas basais 10-70 x 0,5-4,5 cm, pinas apicais
8,5-60 x 0,2-20 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, ramificadas em 1ª, 2ª ou 3ª ordem; profilo 3,7-22 cm
compr. e bráctea peduncular 4-13 cm compr., estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes ou decíduas, não
assimétrico-apiculados; ráquilas 4-50, 4,8-25 cm compr., 0,7-6 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma
helicoidal na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado antes da antese, não recurvado depois da antese,
não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes
ou não; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 6,9-18 x 5,5-13 mm; epicarpo preto ou arroxeado,
glabro, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem fibras irregulares subepidérmicas, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 649, NY, Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma maxima subsp. ambigua
(Spruce) Henderson
Tem como sinônimo
basiônimo Geonoma ambigua Spruce
homotípico Geonoma maxima  var.  ambigua (Spruce) A.J.Hend.
heterotípico Geonoma schomburgkiana Spruce

DESCRIÇÃO

Porte pequeno, moderado a elevado 1-6 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,5-5 x 0,005-0,023 m, lembrando cana. Folhas,
4-19 contemporâneas por estipe, irregularmente pinadas (as vezes com apenas 1 nervura principal), não plicada, base inserida
em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 10-30 cm compr; pecíolo, 20-100 cm compr., quando seco torna-se esverdeado
ou amarelado; raque, 13-59 cm compr.; pinas, 2-12 pinas de cada lado, verdes, pinas basais 12-90 x 1,9-22 cm, pinas apicais
12-86 x 2-30 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, ramificadas em 1ª, 2ª ou 3ª ordem; profilo 3,7-22 cm compr.
e bráctea peduncular 4-13 cm compr., estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes ou decíduas, não assimétrico-
apiculados; ráquilas 14-38, 4,8-25 cm compr., 0,7-6 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na
ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado antes da antese, não recurvado depois da antese, não em forma de
gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas,
decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 6,9-18 x 5,5-13 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não cônico,
não fendidos na maturidade, sem fibras irregulares subepidérmicas, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular,
homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

W. Milliken, 706, NY, Roraima
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma maxima subsp. camptoneura
(Burret) Henderson
Tem como sinônimo
basiônimo Geonoma camptoneura Burret

DESCRIÇÃO

Porte pequeno, moderado a elevado 1-6 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,5-5 x 0,005-0,023 m, lembrando cana. Folhas, 4-19
contemporâneas por estipe, inteira ou irregularmente pinadas (as vezes com apenas 1 nervura principal), não plicada, base inserida
em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 10-30 cm compr; pecíolo, 20-100 cm compr., quando seco torna-se esverdeado
ou amarelado; raque, 38-70 cm compr.; pinas, 1-8 pinas de cada lado, verdes, pinas basais 12-90 x 2-20 cm, pinas apicais
12-86 x 2-40 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, ramificadas em 1ª, 2ª ou 3ª ordem; profilo 3,7-22 cm compr.
e bráctea peduncular 4-13 cm compr., estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes ou decíduas, não assimétrico-
apiculados; ráquilas 14-38, 4,8-25 cm compr., 0,7-6 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na
ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado antes da antese, não recurvado depois da antese, não em forma de
gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas,
decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 6,9-18 x 5,5-13 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não cônico,
não fendidos na maturidade, sem fibras irregulares subepidérmicas, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular,
homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 9852, NY,  (NY00755622), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma maxima subsp. chelidonura
(Spruce) Henderson
Tem como sinônimo
basiônimo Geonoma chelidonura Spruce
homotípico Geonoma maxima  var.  chelidonura (Spruce) A.J.Hend.
heterotípico Geonoma bijugata Barb.Rodr.
heterotípico Geonoma brachyfoliata Barb.Rodr.
heterotípico Geonoma densiflora  var.  monticola Spruce
heterotípico Geonoma densiflora Spruce
heterotípico Geonoma falcata Barb.Rodr.
heterotípico Geonoma furcifolia Barb.Rodr.
heterotípico Geonoma furcifrons Drude
heterotípico Geonoma juruana Dammer
heterotípico Geonoma longisecta Burret
heterotípico Geonoma parvisecta Burret
heterotípico Geonoma personata Spruce
heterotípico Geonoma spruceana  subsp.  tuberculata (Spruce) Trail
heterotípico Geonoma spruceana  var.  heptasticha Trail
heterotípico Geonoma spruceana  var.  major Trail
heterotípico Geonoma spruceana  var.  micra Trail
heterotípico Geonoma spruceana  var.  tuberculata (Spruce) Trail
heterotípico Geonoma spruceana Trail
heterotípico Geonoma tuberculata Spruce

DESCRIÇÃO

Porte pequeno, moderado a elevado 1,5-9 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,5-7 x 0,01-0,03 m, lembrando cana. Folhas,
4-19 contemporâneas por estipe, inteira (bífida) ou irregularmente pinadas (as vezes com apenas 1 nervura principal), não
plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 10-30 cm compr; pecíolo, 20-100 cm compr., quando
seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 7,3-63 cm compr.; pinas, 1-3(-10) pinas de cada lado, verdes, pinas basais
12-70 x 0,2-20 cm, pinas apicais 12-65 x 2-40 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, ramificadas em 1ª, 2ª ou
3ª ordem; profilo 3,7-22 cm compr. e bráctea peduncular 4-13 cm compr., estriados com elongadas e não ramificadas fibras,
persistentes ou decíduas, não assimétrico-apiculados; ráquilas 10-36, 6-15 cm compr., 0,2-0,46 mm diâm., não filiformes. Flores,
alvéolos arranjados de forma helicoidal na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado antes da antese, não
recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese,
6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 6,9-18 x 5,5-13 mm;
epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem fibras irregulares subepidérmicas, sem
poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

528

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 7596, 755627,  (NY00755627), NY, 755626,  (NY00755626), Acre
A.J. Henderson, 1712, NY, 755628,  (NY00755628), Acre
G.T. Prance, 5529, 1138265,  (NY01138265), NY, 1138264,  (NY01138264), Rondônia
G.T. Prance, 24572, 1138269,  (NY01138269), NY, 1138268,  (NY01138268), Amazonas
W.R. Anderson, 11127, 1138272 (NY01138272), NY, 1138271,  (NY01138271), Pará
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma maxima subsp. compta (Trail)
Henderson
Tem como sinônimo
homotípico Geonoma spruceana  var.  compta Trail
heterotípico Geonoma spruceana  var.  intermedia Trail

DESCRIÇÃO

Porte pequeno, moderado a elevado 1-9 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,5-7 x 0,005-0,023 m, lembrando cana. Folhas,
4-19 contemporâneas por estipe, regularmente pinadas (com apenas 1 nervura principal), plicada ou não plicada, base inserida
em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 4-30 cm compr; pecíolo, 1-100 cm compr., quando seco torna-se esverdeado
ou amarelado; raque, 11-87 cm compr.; pinas, 6-29 pinas de cada lado, verdes, pinas basais 12-50 x 0,1-0,5 cm, pinas apicais
8-60 x 2-15 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, ramificadas em 1ª, 2ª ou 3ª ordem; profilo 3,7-22 cm compr.
e bráctea peduncular 4-13 cm compr., estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes ou decíduas, não assimétrico-
apiculados; ráquilas 4-40, 4,8-25 cm compr., 0,7-6 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na
ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado antes da antese, não recurvado depois da antese, não em forma de
gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas,
decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 6,9-18 x 5,5-13 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não cônico,
não fendidos na maturidade, sem fibras irregulares subepidérmicas, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular,
homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Trail, 997/LXXXIV, K, Amazonas, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma maxima subsp. hexasticha
(Spruce) Henderson
Tem como sinônimo
basiônimo Geonoma hexasticha Spruce
homotípico Geonoma multiflora  subsp.  hexasticha (Spruce) Trail
heterotípico Geonoma multiflora  subsp.  negrensis (Spruce) Trail
heterotípico Geonoma negrensis Spruce

DESCRIÇÃO

Porte pequeno, moderado a elevado 1-5 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,5-4 x 0,005-0,025 m, lembrando cana. Folhas, 6-13
contemporâneas por estipe, regularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 10-30
cm compr; pecíolo, 30-70 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 42-100 cm compr.; pinas, 6-25
pinas de cada lado, verdes, pinas basais 10-70 x 0,5-4,5 cm, pinas apicais 8,5-60 x 0,2-20 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, ramificadas em 1ª, 2ª ou 3ª ordem; profilo 3,7-22 cm compr. e bráctea peduncular 4-13 cm compr.,
estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes ou decíduas, não assimétrico-apiculados; ráquilas 6-25, 4,8-25
cm compr., 0,7-6 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na ráquila, glabros internamente;
lábio proximal presente, talhado antes da antese, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da
mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas, decíduas após a
antese. Frutos globosos ou ovoides, 6,9-18 x 5,5-13 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não cônico, não fendidos na
maturidade, sem fibras irregulares subepidérmicas, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

N. A. Rosa, 1600, NY, 1190833,  (NY01190833), NY, 1190832,  (NY01190832), Amazonas
P.J.M. Maas, 6846, NY, 1190835,  (NY01190835), Amazonas
D. W. Stevenson, 867, NY, 1190834,  (NY01190834), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma maxima subsp. spixiana (Mart.)
Henderson
Tem como sinônimo
basiônimo Geonoma spixiana Mart.
homotípico Geonoma maxima  var.  spixiana (Mart.) A.J.Hend.
heterotípico Geonoma grandisecta Burret

DESCRIÇÃO

Porte pequeno, moderado a elevado 1-2 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 0,3-0,7 x 0,015-0,04 m, lembrando cana. Folhas,
4-19 contemporâneas por estipe, inteira (bífida) ou raramente irregularmente pinadas (geralmente com apenas 1 nervura
principal), plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 4-30 cm compr; pecíolo, 1-100 cm compr.,
quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 7,3-120 cm compr.; pinas, 1(-4) pinas de cada lado, verdes, pinas
basais 60-80 x 20-34 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, ramificadas em 1ª ou 2ª ordem; profilo 7-20 cm
compr. e bráctea peduncular 8-18 cm compr., estriados com elongadas e não ramificadas fibras, decíduas, não assimétrico-
apiculados; ráquilas 8-14, 10-24 cm compr., 0,7-6 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na
ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado antes da antese, não recurvado depois da antese, não em forma de
gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas,
decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 6,9-18 x 5,5-13 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não cônico,
não fendidos na maturidade, sem fibras irregulares subepidérmicas, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular,
homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. J. Henderson, 1053, NY, 1190836,  (NY01190836), Amazonas
L. Emmons, 15, NY, 1190837,  (NY01190837), Amazonas
A. J. Henderson, 1557, NY, 1190838,  (NY01190838), Amazonas
A. J. Henderson, 1558, NY, 1190839,  (NY01190839), Amazonas
R. Pardini, 32, NY, 1190840,  (NY01190840), Amazonas
B. A. Krukoff, 7157, NY, 1190842,  (NY01190842), NY, 1190843,  (NY01190843), NY, 1190841,  (NY01190841),
Amazonas
A. J. Henderson, 189, NY, 1190844,  (NY01190844), Amazonas
A. J. Henderson, 659, NY, 1190845,  (NY01190845), Amazonas
A. J. Henderson, 203, NY, 1190846,  (NY01190846), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

R. Pardini, 53, NY, 1190847,  (NY01190847), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma occidentalis (Henderson)
Henderson
Tem como sinônimo
basiônimo Geonoma brevispatha  var.  occidentalis A.J.Hend.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em
ângulo agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em
relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em segunda ordem/ramificada(s) em terceira
ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não
ramificada(s)/curto(s) e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao estipe(s); ráquila não filiforme(s);
disposição dos alveolado(s) floral(ais) decussada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da
parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s)
na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo
superfície(s) irregular(es) ( fibra(s) sub epiderme ).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno, moderado a elevado 1,5-4 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 1,1-3 x 0,009-0,017 m, lembrando
cana. Folhas, 5-18 contemporâneas por estipe, irregularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso
(diagonal) na raque; bainha, 12-15 cm compr; pecíolo, 25-55 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou
amarelado; raque, 35-60 cm compr.; pinas, 2-7 pinas de cada lado, verdes, pinas basais 17-32 x 1-6 cm, pinas apicais 11-18 x
8-24 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, ramificadas em 2ª ou 3ª ordem; profilo 6,1-11 cm compr. e bráctea
peduncular 9,5 cm compr., estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes ou decíduas, não assimétrico-
apiculados; ráquilas 13-33, 15-34 cm compr., 1,2-2,6 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma decussada
na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado antes da antese, não recurvado depois da antese, não em forma
de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas,
não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 6,2-8,5 x 5,4-6,6 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro,
ápice não cônico, não fendidos na maturidade, com fibras irregulares subepidérmicas, tangenciais, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.H. Nee, 34436, NY, 1190849, ,  (NY01190849), Rondônia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

A.O. Scariot, 563, NY, 755632, ,  (NY00755632), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma oldemanii Granv.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) recurvada(s)
na(s) raque; lâmina(s) inteira; nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s). Inflorescência:
interfoliar ou infrafoliar(es) espiciforme / não ramificada(s); bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s);
profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/curto(s) e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns)
curvada(s) em relação ao estipe(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s)
distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor:
flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s)
decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s)/com poro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno, moderado a elevado 2-7 m alt. Estipe cespitoso, 0,2-2,5 x 0,017-0,024 m, lembrando cana. Folhas, 12-19
contemporâneas por estipe, inteira (bifurcada), não plicada, base recurvada contra a raque; bainha, 10-18 cm compr; pecíolo, 1-18
cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 105-150 cm compr.; pinas, 1 de cada lado, verdes, 19-38 cm
compr. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, espiciforme; profilo 25-38 cm compr. e bráctea peduncular 21-25
cm compr., estriados com elongadas e não ramificadas fibras, mais ou menos persistentes, assimétrico-apiculados; ráquilas 1,
26-45 cm compr., 6,5-10 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na ráquila, glabros
internamente; lábio proximal presente, talhado antes da antese, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre
da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas, não fecundadas
decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 14-18 x 12-16 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não cônico,
não fendidos na maturidade, sem fibras irregulares subepidérmicas, locular epiderme com opérculo, com poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma oledemanii é relatada com G. triglochin e G. umbraculiformis, diferenciando pelo profilo e bráctea peduncular com
nervuras e fibras elongadas e não ramificadas, mais ou menos persistentes. 
A base das pinas das folhas são inseridas de forma recurvada na raque. Fruto com epiderme locular com opérculo e poros
presentes na epiderme.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

H.T. Beck, 163, NY, 1190850,  (NY01190850), Pará
C.A. Cid Ferreira, 1479, NY, 1190851,  (NY01190851), Pará
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma oligoclona Trail
DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) não proeminente(s) em relação à
lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem; bráctea(s) pedunculada(s)
tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/curto(s) e apiculado(s)
assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao estipe(s)/superfície(s) plana(s) com indumento denso(s); ráquila não
filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s);
indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese;
teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) proeminente(s) e
assimétrica(s) protuberância(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno, moderado a elevado 1,5-3,5 m alt. Estipe cespitoso, 1-2,2,5 x 0,005-0,015 m, lembrando cana. Folhas, 8-12
contemporâneas por estipe, irregularmente pinadas, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 5-12
cm compr; pecíolo, 8,5-44 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 11-37 cm compr.; pinas,
3 pinas de cada lado, verdes, pinas basais 6,2-24 x 1-4,5 cm, pinas apicais 5,5-22 x 5-17 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, ramificadas em 1ª ordem; profilo 4,2-10 cm compr. e bráctea peduncular 4-7 cm compr., não estriados
com elongadas e não ramificadas fibras, decíduas, assimétrico-apiculados, curvadas em relação ao estipe; ráquilas 3-9,
7,3-34 cm compr., 2,1-3,6 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal na ráquila, glabros
internamente; lábio proximal presente, talhado antes da antese, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre
da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes ou não; pistiladas, não fecundadas
decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 6,5-7,3 x 6,2-6,4 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice com
protuberância, não cônico, não fendidos na maturidade, epiderme locular sem opérculo, com fibras irregulares subepidérmicas,
sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma oligoclona foi considerada por Wessels Boer (1968) como próxima de G. deversa. Para Henderson (2011) as duas
espécies não são relatadas, sendo G. olicoclona pertencente ao grupo/clado de G. aspidiifolia e G. santanderensis, pois, segundo
esse autor, as três espécies apresentam estipes com entrenós cobertos cobertos por escamas casttanhas, ráquilas com projeções
pontiagudas ou aneladas, tubo estaminoidal lobado no ápice, não acuminados. 
Geonoma oligoclona diferencia das outras duas espécies através do seu profilo, que possui margem curvada ao redor do estipe e
superfície recoberta por denso indumento. Diferencia de aspidiifolia pelo fruto com superfície irregular e protuberância no ápice.  

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas

538

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.A. Krukoff, 1934, US
J.W.H. Traill, 1019, GH, K, P (P00725379), P (P00725377), Amazonas, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma pauciflora Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Geonoma caespitosa H.Wendl. ex Drude

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s) na(s)
raque; lâmina(s) irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) não proeminente(s) em relação à lâmina(s).
Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) espiciforme / não ramificada(s)/ramificada(s) em primeira ordem; bráctea(s)
pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s);
ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s)/decussada(s)/tricussado(a); lábio(s) distal(ais)
da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es)
estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s).
Fruto: ápice(s) proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/cônico(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo
superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 1-3 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, 1-2,6 x 0,005-0,012 m, lembrando cana. Folhas, 7-19
contemporâneas por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 4-15
cm compr; pecíolo, 4,5-27 cm compr., quando seco torna-se castanho; raque, 13-44 cm compr.; pinas, 2-6 pina de cada
lado, verde, basal 10-26 x 1,4-6 cm, apical 7-19 x 5-18 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, espiciforme
ou ramificada em 1ª ordem; profilo 7-19 e bráctea peduncular 5,4-19 cm, ambos não estriados com elongadas e não
ramificadas fibras, decíduas ou persistentes, não assimétrico-apiculados; ráquilas 1-6, 5-19 cm compr., 1,6-4,3 mm diâm.,
não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal, as vezes decussados ou tricussados, internamente não
observados; lábio proximal presente, talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma
cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas decíduas após a
antese. Frutos globosos ou ovoides, 7,3-12 x 6-10 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com protuberância, ápice cônico, não
fendidos na maturidade, sem fibras tangenciais, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma pauciflora ocorre na Mata Atlântica, entre o norte do Espírito Santo e Pernambuco. Há uma pequena descontinuidade
geográfica na porção norte de sua ocorrência. 
Henderson (2011) considerou G. conduruensis como sinônimo de G. pauciflora. No entanto preferimos manter como boa espécie
devido a morfologia das folhas serem muito diferente entre todas as Geonoma: verde muito escuras, sempre inteira (bífida), com
nervuras e raque densamente recoberta por indumento ferrugíneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 12822, CEPEC, RB
Ferreira, PA, 112, ALCB (ALCB009949), ALCB (ALCB009948), Bahia
Valadão, RM, 443, ALCB (ALCB009969), ALCB (ALCB009970), ALCB (ALCB009954), ALCB (ALCB009952), ALCB
(ALCB009953), Bahia
Noblick, LR, 5713, ALCB (ALCB047670), Bahia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma poeppigiana Mart.
DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) inteira/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação
à lâmina(s)/não proeminente(s) em relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) espiciforme / não
ramificada(s)/ramificada(s) em primeira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo
superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais)
espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s)
floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s)
não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) irregular(es) ( fibra(s) sub
epiderme ).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, até 1-4 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,4-3,6 x 0,012-0,02 m, lembrando ou não
cana. Folhas, 4-16 contemporâneas por estipe, inteira ou irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo
obtuso (diagonal) na raque; bainha, 10-25 cm compr; pecíolo, 30-100 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou
amarelado; raque, 36-100 cm compr.; pinas, 1-11 pinas de cada lado, verdes, basal 13-60 x 0,5-16 cm, apical 10-45 x
3,3-25 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, espiciforme ou ramificada em 1ª ordem; profilo 15-40 e bráctea peduncular 21-38
cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes, estreitas sobre o pedúnculo, assimétrico-
apiculados; ráquilas 1-10, 9-40 cm compr., 1,9-7,1 mm diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal,
glabros internamente lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da antese, em forma de gancho, sempre da
mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas decíduas após
a antese. Frutos globosos ou ovoides, 6,4-8,5 x 4,5-6,8 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com pequenas  protuberâncias
deixadas pelas fibras subepidérmicas, tangenciais, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Wessels Boer (1968) considerou que Geonoma poeppigiana possui inflorescência recoberta por um tomento albo-ferrugíneo. No
entanto, segundo Henderson (2011), alguns espécimes apresentam essa característica e outros não. Segundo esse útimo autor, G.
poeppigiana parece próxima de G. brongniartii, G. longipedunculata e G. sanmartinensis. Difere-se dessas pelas tecas divergentes
na antese e são inseridas em conectivos não articulados e bífidos bem desenvolvidos.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

A.J. Henderson, 845, NY, 1190945,  (NY01190945), Amazonas
A. Henderson, 845, INPA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma pohliana Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma pohliana, Geonoma pohliana subsp. linharensis, Geonoma
pohliana subsp. pohliana, Geonoma pohliana subsp. rodriguesii, Geonoma pohliana subsp. unaensis.

Tem como sinônimo
heterotípico Geonoma barbosiana Burret
heterotípico Geonoma bondariana Lorenzi
heterotípico Geonoma luetzelburgii Burret
heterotípico Geonoma macroclona Drude & H.Wendl.
heterotípico Geonoma telesana Lorenzi

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo
agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à
lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem/ramificada(s) em segunda ordem/
ramificada(s) em terceira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com
nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/superfície(s) plana(s) com indumento denso(s)/margem(ns) com projeção irregular(es)
franjado(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s)/decussada(s)/tricussado(a); lábio(s)
distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor:
flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s)
decídua(s). Fruto: ápice(s) proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/cônico(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo
superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, até 2-4 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 1,2-3,4 x 0,018-0,035 m, lembrando cana. Folhas, 6-15
contemporâneas por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 15-22
cm compr; pecíolo, 24-70 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 36-70 cm compr.; pinas, 2-22(-40)
pinas de cada lado, verdes, basal 26-66 x 3,5-17 cm, apical 25-60 x 15-23 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada
em 1ª, 2ª ou 3ª ordem; profilo 10-20 cm compr. e bráctea peduncular 8-17 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas
fibras, persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados, externamente tomenoso; ráquilas (2-)5-41, 5,5-43 cm compr., 3-5 mm
diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal ou tricussados, glabros internamente; lábio proximal
presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, da mesma cor em relação à ráquila depois de
secos; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou
ovoides, 9-12 x 7-10 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com pequena protuberâncias apical, ápice cônico, não fendidos na
maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma pohliana ocorre na floresta Atlântica e, segundo Henderson (2011), também no Cerrado, isto porque o autor considerou,
na sua revisão, G. pohliana como um complexo de subespécies muito variáveis, especialmente em relação aos caracteres da folha.
Para Henderson (2011), G. pohliana difere das espécies próximas - G. elegans, G. schottiana e G. pauciflora, principalmente
através do profilo densamente recoberto por indumento. 
Entre os táxons incluídos como subespécie de G. pohliana estão:
Primeiro subgrupo: Geonoma gastoniana, que diferencia dos demais através das ráquilas filiformes, lábios dos alvéolos concolores
em relação a ráquila.
Segundo subgrupo, segundo Henderson (2011), inclui os táxons com inflorescências ramificadas, ráquilas não filiformes, lábios
dos alvéolos bicolores em relação à ráquila. G. kuhlmannii apresenta inflorescências pequenas, com poucas (4-9) ráquilas. Outras
dois táxons diferenciam principalmente pelo arranjo dos alvéolos na ráquila (decussado: subsp. pohliana; arranjo helicoidal/
espiralado: subsp. weddelliana).
O terceiro grupo compreende as espécies com inflorescências muito ramificadas, ráquilas não filiformes, lábios dos alvéolos
concolores em relação às ráquilas. Um dos atributos que divide as subespécies seriam a presença ou não de denso e enrolado
tomento nas ráquilas. 
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Porém, essa classificação de Geonoma pohliana em diferentes subespécies parece muito artificial quando se avalia os táxons a
campo. O autor uniu espécies muito diferentes, tanto no porte, formato das folhas, como habitat (Cerrado e Mata Atlântica) e que,
aqui, optamos por conservá-las como espécies distintas, sendo mantidas apenas novas subespécies criadas pelo autor (Henderon
2011).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Ceará, Pernambuco)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave adaptada de Henderson (2011)
1. Inflorescência, lábios dos alvéolos, quando secos, tornam-se enegrecidos em relação à ráquila....Geonoma pohliana subsp.
pohliana
1'. Inflorescência, lábios dos alvéolos, quando secos, permanecem da mesma cor em relação à ráquila.....2
2. Inflorescência, ráquila glabra ou quase isso, SP, RJ, MG, ES....Geonoma pohliana subsp. rodriguesii
2'. Inflorescência, ráquila densamente recoberta por indumento lanuginoso.....3
3. Inflorescência, ráquila 2-3. Perto de Una-Bahia.....Geonoma pohliana subsp. unaensis
3'. Inflorescência, ráquila 5-10. Sul da BA e ES.....Geonoma pohliana subsp. linharensis

MATERIAL TESTEMUNHO

A.P. Duarte, 1147, RB
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma pohliana Mart. subsp. pohliana
Tem como sinônimo
heterotípico Geonoma rodeiensis Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Porte moderado, até 2-4 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 1,2-3,4 x 0,018-0,035 m, lembrando cana. Folhas, 6-15
contemporâneas por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 15-22
cm compr; pecíolo, 24-70 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 36-70 cm compr.; pinas, 2-22(-40)
pinas de cada lado, verdes, basal 26-66 x 3,5-17 cm, apical 25-60 x 15-23 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada
em 1ª, 2ª ou 3ª ordem; profilo 10-20 cm compr. e bráctea peduncular 8-17 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas
fibras, persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados, externamente tomenoso; ráquilas 15-41, 12-43 cm compr., 3-4 mm
diâm., não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal ou tricussados, glabros internamente; lábio proximal
presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, escurecido/bicolor em relação à ráquila depois
de secos; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou
ovoides, 9-12 x 7-10 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com pequena protuberâncias apical, ápice cônico, não fendidos na
maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Alagoas, Ceará, Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. A. Kallunki, 669, NY,  (NY00067493), NY, , , , , , , , ,  (NY00055476), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Geonoma (Arecaceae). Phytotaxa 17:1-271.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma pohliana subsp. linharensis
Henderson
DESCRIÇÃO

Porte moderado, até 2-4 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 1,2-3,4 x 0,018-0,035 m, lembrando cana. Folhas, 6-15
contemporâneas por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 15-22
cm compr; pecíolo, 24-70 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 36-70 cm compr.; pinas, 3-4 pinas
de cada lado, verdes, basal 26-66 x 3,5-17 cm, apical 25-60 x 15-23 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada em 1ª,
2ª ou 3ª ordem; profilo 10-20 cm compr. e bráctea peduncular 8-17 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas fibras,
persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados, externamente tomenoso; ráquilas 5-15, 12-43 cm compr., 3,7-5 mm diâm.,
densamente lanuginosa, não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal
presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, mesma cor em relação à ráquila depois de
secos; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou
ovoides, 9-12 x 7-10 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com pequena protuberâncias apical, ápice cônico, não fendidos na
maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Farias, 258, MBML, NY, Espírito Santo, Typus
H. Boudet Fernandes, 2022, MBML, Espírito Santo

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Geonoma (Arecaceae). Phytotaxa 17:1-271
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma pohliana subsp. rodriguesii
Henderson
DESCRIÇÃO

Porte moderado, até 2-4 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 1,2-3,4 x 0,018-0,035 m, lembrando cana. Folhas, 6-15
contemporâneas por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 15-22
cm compr; pecíolo, 24-70 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 36-70 cm compr.; pinas, 2-7 pinas
de cada lado, verdes, basal 26-66 x 3,5-17 cm, apical 25-60 x 15-23 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada em
1ª, 2ª ou 3ª ordem; profilo 10-20 cm compr. e bráctea peduncular 8-17 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas
fibras, persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados, externamente tomenoso; ráquilas 2-4, 4-7,2 cm compr., 3-4 mm diâm.,
glabra, não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal ou raramente tricussados, glabros internamente; lábio
proximal presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, mesma cor em relação à ráquila depois
de secos; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou
ovoides, 9-12 x 7-10 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com pequena protuberâncias apical, ápice cônico, não fendidos na
maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gottsberger, 14–191166, NY, Rio de Janeiro, Typus
R.C. Forzza, 2242, MBM, Minas Gerais
H.Q. Boudet Fernandes, 2056, MO, MBML, CEPEC, Espírito Santo
Eiten, G, 7815, UB (UB0003340), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Geonoma (Arecaceae). Phytotaxa 17:1-271
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma pohliana subsp. unaensis
Henderson
DESCRIÇÃO

Porte moderado, até 2-4 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 1,2-3,4 x 0,018-0,035 m, lembrando cana. Folhas, 6-15
contemporâneas por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 15-22
cm compr; pecíolo, 24-70 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 36-70 cm compr.; pinas, 3-4
pinas de cada lado, verdes, basal 26-66 x 3,5-17 cm, apical 25-60 x 15-23 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada
em 1ª ou 2ª ordem; profilo 10-20 cm compr. e bráctea peduncular 8-17 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas
fibras, persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados, externamente tomenoso; ráquilas 2-3, 5,5-7 cm compr., 3-4 mm diâm.,
densamente lanuginosa, não filiformes. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal
presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, mesma cor em relação à ráquila depois de
secos; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou
ovoides, 9-12 x 7-10 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com pequena protuberâncias apical, ápice cônico, não fendidos na
maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.M. Amorim, 1119, CEPEC, NY, Bahia, Typus

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Geonoma (Arecaceae). Phytotaxa 17:1-271
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma poiteauana Kunth
Tem como sinônimo
homotípico Geonoma macrostachys  var.  poiteauana (Kunth) A.J.Hend.
homotípico Geonoma poiteana Mart.
heterotípico Geonoma chaunostachys Burret
heterotípico Geonoma dammeri Huber
heterotípico Gynestum acaule Poit.
heterotípico Taenianthera dammeri (Huber) Burret
heterotípico Taenianthera lakoi Burret

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/curto(s) / subterrâneo(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais)
inserido(s) em ângulo agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) inteira/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais)
proeminente(s) em relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) espiciforme / não ramificada(s); bráctea(s)
pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/curto(s)
e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao estipe(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos
alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s)
da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese;
flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s)
regular(es) e glabro(s)/com poro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno 0,5-2 m alt. Estipe solitário, 0,1 x 0,002-0,003 m, não lembrando cana. Folhas, 3-10 contemporâneas, inteira ou
irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 10-18 cm compr; pecíolo, 18-30
cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 38-80 cm compr.; pinas, 1(-3) pinas de cada lado, verdes,
basal 42-64 x 2-26 cm, apical 30-38 x 9-31 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, espiciforme; profilo 6-13 e bráctea
peduncular 19-28 cm, estriados com elongadas e não ramificadas fibras, mais ou menos persistente, estreita no pedúnculo,
curvada em relação ao estipe, não assimétrico-apiculados; ráquilas 1, 8-20 cm compr., 3-6 mm diâm., não filiformes. Flores,
alvéolos arranjados de forma helicoidal na ráquila, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado, não recurvado
depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames,
tecas divergentes ou não; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 7,9-10 x 6,4-8 mm;
epicarpo preto ou arroxeado, glabro, ápice não cônico, sem protuberâncias, não fendidos na maturidade, sem fibras irregulares
subepidérmicas, com poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma poiteauana foi reconhecida por Henderson (1995) como uma variedade de G. macrostachys, mas reconhecida
por Henderson (2011) como espécie. As duas espécies citadas são muito próximas, G. poiteauana difere pelo seu fruto sem
protuberâncias e não apiculado (Henderson 2011).. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 1992, NY, 1194129,  (NY01194129), NY, 1194128,  (NY01194128), Pará
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma rubescens H.Wendl.
Tem como sinônimo
homotípico Geonoma pohliana  subsp.  rubescens (Wendland ex Drude) Henderson
heterotípico Geonoma platycaula Drude & Trail

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s).
Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es)
estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/superfície(s) plana(s) com indumento
denso(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s)
floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s)
decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) persistente(s)/decídua(s). Fruto:
ápice(s) proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e
glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, até 1,5-4,5 m alt. Estipe solitário, 1,2-4 x 0,02-0,025 m, lembrando cana. Folhas, 6-14 contemporâneas,
irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 15-20 cm compr; pecíolo,
35-100 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 36-60 cm compr.; pinas, 2-7(-8) pinas de cada
lado, verdes, basal 39-65 x 5-10 cm, apical 25-60 x 10-20 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada em 1ª 
ordem; profilo 15-20 cm compr. e bráctea peduncular 9-19 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas fibras,
persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados, extremidade quilhada, externamente tomenoso; ráquilas 2-6, 8-22 cm compr.,
3-4 mm diâm., não filiformes, glabras e de cor vermelha na antese. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros
internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, da mesma cor em
relação à ráquila depois de secos; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a
antese. Frutos globosos ou ovoides, 8-15 x 8-10 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com pequena protuberâncias apical, não
fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie encontrada no litoral sul da Bahia, segundo Henderson (2011), esse táxon além de simpátrico com Geonoma pohliana
subsp. unaensis, não apresenta diferenças claras. A etiqueta de Carvalho 6775 e Noblick 4726 descrevem o estipe, folhas e
inflorescência tingidas de vermelho. A coleta de Fiaschi 1051, simpátrica com G. pohliana subsp. unaensis lembra muito esse
último táxon, exceto pela ausência de indumento lanuginoso nas ráquilas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Sucre, 5494, RB
Ramos, C.H.A., 197, ALCB (ALCB009968), Bahia
Larry Ronald Noblick, 4756, CEN (CEN00013662), Bahia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma schottiana Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma schottiana, .

Tem como sinônimo
heterotípico Geonoma erythrospadice Barb.Rodr.
heterotípico Geonoma hoehnei Burret
heterotípico Geonoma schottiana  var.  angustifolia Drude
heterotípico Geonoma schottiana  var.  genuina Drude
heterotípico Geonoma schottiana  var.  latifolia Drude

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) regularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s).
Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem/ramificada(s) em segunda ordem/ramificada(s)
em terceira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s)
alongada(s) não ramificada(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) tricussado(a); lábio(s)
distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor:
flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s)
decídua(s). Fruto: ápice(s) proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/cônico(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo
superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado a elevado, até 1,5-6 m alt. Estipe solitário, 0,3-4 x 0,09-0,15 m, lembrando cana. Folhas, 7-24 contemporâneas,
regularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 23-33 cm compr; pecíolo,
30-90 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 44-120 cm compr.; pinas, 10-40 pinas de cada
lado, verdes, basal 17-59 x 0,2-2,1 cm, apical 12-36 x 0,6-10 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada em 1ª, 2ª ou
3ª ordem; profilo 16-37 e bráctea peduncular 8-32 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas fibras, persistentes,
ápice desigual, não assimétrico-apiculados; ráquilas 5-69, 7,5-40 cm compr., 0,8-3,5 mm diâm., não filiformes. Flores,
alvéolos arranjados de forma tricussada  glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da
antese, não em forma de gancho, quando secos tornam-se enegrecidos em relação a cor da ráquila; estaminadas, decíduas após
a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 7,4-14 x
6-12 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com protuberância no ápice, assimétrico, cônico, não fendidos na maturidade, sem
poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma schottiana ocorre no litoral do Brasil, desde o Espírito Santo, Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, apresentando
estipe solitário, folhas com pinas regularmente distribuídas ao longo da raque, cada pina contendo uma nervura principal cercada
de 2 nervuras secundárias. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 20608, RB
M.L. Kawasaki, 974, NY, 878240,  (NY00878240), Minas Gerais
Guilherme Alves Elias, s.n., CRI (CRI000661), CRI (CRI010189), CRI (CRI010132), CRI (CRI008777), Santa Catarina
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma stricta (Poit.) Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma stricta, Geonoma stricta subsp. arundinacea, Geonoma stricta
subsp. pliniana, Geonoma stricta subsp. stricta.

Tem como sinônimo
basiônimo Gynestum strictum Poit.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s)/curto(s) / subterrâneo(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s)
basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) inteira/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção
transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s)/não proeminente(s) em relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar
ou infrafoliar(es) espiciforme / não ramificada(s)/ramificada(s) em primeira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es)
estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/vestigial(ais) / ausente(s); ráquila
não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s);
indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese/
persistente(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) persistente(s). Fruto:
ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s)/irregular(es) ( fibra(s) sub epiderme ).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 0,4-4 m alt. Estipe entouceirado ou  comumente solitário, 0,1-3 x 0,005-0,015 m, lembrando ou não
cana. Folhas, 4-17 contemporâneas por estipe, mais comumente inteira ou irregularmente pinada, não plicada, base inserida em
ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 5-22 cm; pecíolo, 1-58 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado,
nervurras podem ser aparentes ou não no limbo, podendo se apresentar de forma triangular ou retangular quando vista em
seção cruzada; raque, 10-70 cm compr.; pinas, 1-3(-12) pinas de cada lado, verdes, basal 8-38 x 0,6-12 cm, apical 3,2-40 x
1,5-24 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, espiciforme ou pouco ramificada em 1ª ordem; profilo 0,7-20
e bráctea peduncular 0,1-9,6 cm, ambos podem ser vestigiais, estriados com elongadas e não ramificadas fibras, não
persistentes; ráquilas 1(-7), 1,5-14 cm compr e 1,2-15 mm diâm., não filiformes, superfície pontiaguda ou irregular. Flores,
alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da
antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, persistentes ou decíduas após a antese, 6 estames,
tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas persistentes após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 6-14,2 x 4-7,3 mm; epicarpo
preto ou arroxeado, glabro, sem protuberância, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma stricta pertence ao grupo/clado G. stricta, na qual inclui as espécies G. aspidiifolia,, G. oligoclona e G. santanderensis
(Colômbia). Geonoma stricta difere dos demais táxons pelo etipe com internós amarelados (Henderson 2011). Essa espécie possui
inúmeras variedades (Henderson 2011) ou espécies (Wessels Boer 1968), sendo que três delas ocorrem no Brasil e serão tratadas
como subespécies, de agordo com Henderson (2011): G. stricta subsp. stricta, G. stricta subsp. arundinacea e G. stricta subsp.
pliniana.
A espécie é largamente dispersa pela Floresta Amazônica.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1.  Folha geralmente inteira; nervuras foliares pouco aparentes em relação ao limbo, triangulares em seção
transversal.....Geonoma stricta subsp. stricta
1'. Folha pinada, raro inteira; nervuras foliares aparentes ou pouco em relação ao limbo, retangulares em seção transversal .... 2
2. Inflorescência espiciforme ou poucas ráquilas; flores estaminadas decíduas ou persistentes após antese. Amazônia ocidental,
estados do Acre, Amazonas e Pará....Geonoma stricta subsp. arundinacea
2'. Inflorescência sempre espiciforme; flores estaminadas decíduas após antese. Amazônia oriental, estado do Amapá......Geonoma
stricta subsp. pliniana

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., B (B 10 0185756)
Bordenave, 1260, P (P00220917)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma stricta (Poit.) Kunth subsp.
stricta
Tem como sinônimo
heterotípico Geonoma herthae Burret
heterotípico Geonoma maguirei L.H.Bailey
Geonoma stricta  (Poit.) Kunth var.  stricta

DESCRIÇÃO

Porte pequeno ou moderado, 0,4-2 m alt. Estipe entouceirado ou  comumente solitário, 0,1-1,2 x 0,005-0,015 m, lembrando ou
não cana. Folhas, 6-12 contemporâneas por estipe, inteira ou raramente irregularmente pinada, não plicada, base inserida em
ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 5-22 cm; pecíolo, 1-58 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado,
nervuras não aparentes no limbo, apresenta-se de forma triangular quando vista em seção cruzada; raque, 10-50 cm compr.; pinas,
1(-3) pinas de cada lado, verdes, 22-77 x 6-20 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, espiciforme ou raramente
ramificada em 1ª ordem; profilo 0,7-10 e bráctea peduncular 0,1-9 cm, ambos podem ser vestigiais, estriados com elongadas e
não ramificadas fibras, não persistentes; ráquilas 1(-3), 3-15 cm compr e 1,2-15 mm diâm., não filiformes, superfície pontiaguda
ou irregular. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não
recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese,
raramente persistentes 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas persistentes após a antese. Frutos globosos ou
ovoides, 8-12 x 8-10 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, sem protuberância, ápice não cônico, não fendidos na maturidade,
sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma stricta subsp. arundinacea
(Mart.) Henderson
Tem como sinônimo
basiônimo Geonoma arundinacea Mart.
heterotípico Geonoma bella Burret
heterotípico Geonoma dasystachys Burret
heterotípico Geonoma elegans  var.  amazonica Trail
heterotípico Geonoma piscicauda Dammer
heterotípico Geonoma pycnostachys Mart.
heterotípico Geonoma stricta  var.  piscicauda (Dammer) A.J.Hend.
heterotípico Geonoma stricta  var.  trailii (Burret) A.J.Hend.
heterotípico Geonoma trailii Burret
heterotípico Geonoma trauniana Dammer
heterotípico Geonoma uleana Dammer
heterotípico Geonoma wittiana Dammer

DESCRIÇÃO

Porte pequeno ou moderado, 0,4-3 m alt. Estipe entouceirado ou  comumente solitário, 0,1-2 x 0,005-0,015 m,
lembrando cana. Folhas, 4-17 contemporâneas por estipe, inteira ou irregularmente pinada, não plicada, base inserida
em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 5-22 cm; pecíolo, 1-58 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou
amarelado, nervuras podem ser aparentes ou não no limbo, apresentando-se de forma retangular quando vista em seção
cruzada; raque, 10-70 cm compr.; pinas, (1-)2-3(-12) pinas de cada lado, verdes, basal 8-38 x 0,6-12 cm, apical 3,2-40 x
1,5-24 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, espiciforme ou pouco ramificada em 1ª ordem; profilo 0,7-20
e bráctea peduncular 0,1-9,6 cm, ambos podem ser vestigiais, estriados com elongadas e não ramificadas fibras, não
persistentes; ráquilas 1(-7), 1,5-37 cm compr e 1,2-15 mm diâm., não filiformes, superfície pontiaguda ou irregular. Flores,
alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da
antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, persistentes ou decíduas após a antese, 6 estames,
tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas persistentes após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 6-14,2 x 4-7,3 mm; epicarpo
preto ou arroxeado, glabro, sem protuberância, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

A.J. Henderson, 866, NY, 1194134,  (NY01194134), Amazonas
R. Pardini, 14, NY, 1194138,  (NY01194138), Amazonas
E. Lleras, P17401, NY, 1194139,  (NY01194139), Amazonas
A.J. Henderson, 1579, NY, 1194140,  (NY01194140), Amazonas
E.J. Ferreira, 185, NY, 1194144,  (NY01194144), Acre
A.J. Henderson, 1668, NY, 1194147,  (NY01194147), Acre
C.F.P. Martius, s.n., M, Amazonas, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma stricta subsp. pliniana A.J.
Hend.
DESCRIÇÃO

Porte pequeno ou moderado, 0,4-3 m alt. Estipe entouceirado ou  comumente solitário, 0,1-2 x 0,005-0,015 m, lembrando
cana. Folhas, 4-17 contemporâneas por estipe, inteira ou irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso
(diagonal) na raque; bainha, 5-22 cm; pecíolo, 1-58 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado, nervuras
podem ser aparentes ou não no limbo, apresentando-se de forma retangular quando vista em seção cruzada; raque, 10-70 cm
compr.; pinas,3(-5) pinas de cada lado, verdes, basal 8-38 x 0,6-12 cm, apical 3,2-40 x 1,5-24 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, espiciforme profilo 0,7-20 e bráctea peduncular 0,1-9,6 cm, ambos podem ser vestigiais, estriados
com elongadas e não ramificadas fibras, não persistentes; ráquilas 1(-7), 1,5-37 cm compr e 1,2-15 mm diâm., não filiformes,
superfície pontiaguda ou irregular. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal, glabros internamente; lábio proximal
presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas,
decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas persistentes após a antese. Frutos globosos
ou ovoides, 6-14,2 x 4-7,3 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, sem protuberância, ápice não cônico, não fendidos na
maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.S. Irwin, 47282, P (P00076238), NY,  (NY01194240), NY (NY 1194240), Amapá

561

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-036-01/19/42/40/ny_v-036-01194240.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma trinervis Drude & H.Wendl.
Tem como sinônimo
homotípico Geonoma pohliana  subsp.  trinervis (Drude & Wendland) Henderson

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo
agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) regularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação
à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem; bráctea(s) pedunculada(s)
tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/curto(s) e apiculado(s)
assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao estipe(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s)
floral(ais) espiralada(s)/tricussado(a); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s); indumento da parte interna(s)
da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese;
flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) persistente(s)/decídua(s). Fruto: ápice(s) proeminente(s) e assimétrica(s) protuberância(s)/
cônico(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado a elevado, até 2-4 m alt. Estipe entouceirado, 1,2-3,6 x 0,008-0,02 m, lembrando cana. Folhas, 10-20
contemporâneas por estipe, regularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, 14-20
cm compr; pecíolo, 15-20 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 30-50 cm compr.; pinas, 13-20
pinas de cada lado, verdes, basal 12-24 x 1,2-1,6 cm, apical 11-19 x 1,4-4 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada
em 1ª ordem; profilo 15-20 cm compr. e bráctea peduncular 14-18 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas fibras,
persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados; ráquilas 2-4, 4,1-18 cm compr., 3,5-5 mm diâm., não filiformes, glabras. Flores,
alvéolos arranjados de forma helicoidal ou tricussados, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado
depois da antese, não em forma de gancho, da mesma cor em relação à ráquila depois de secos; estaminadas, decíduas após a
antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 8-10 x 7-9 mm; epicarpo preto
ou arroxeado, glabro, com pequena protuberâncias apical, ápice cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma trinervis foi tratada por Henderson (2011) como uma subespécie de G. pohliana. No entanto, esse táxon pode ser
separado de G. pohliana através da disposição regular das pinas na raque, ráquilas da inflorescência sempre glabras e lábios dos
alvéolos florais sempre mantendo a mesma cor das ráquilas ao ser desidratado. Quanto ao hábito, G. trinervis assemelha-se à
plantas entouceiradas do gênero Chamaedorea.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C. Brade, 15878, RB
A.C. Brade, 15878, RB, 34071, ,  (RB00631424), Rio de Janeiro
A.F.M. Glaziou, 2754, MO (MO2117255), MO (MO2117256), Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma umbraculiformis Wess.Boer
DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) recurvada(s)
na(s) raque; lâmina(s) inteira/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à
lâmina(s)/não proeminente(s) em relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira
ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não
ramificada(s)/curto(s) e apiculado(s) assimétrico(s) com margem(ns) curvada(s) em relação ao estipe(s); ráquila não filiforme(s);
disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da
parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s)
na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s). Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo
superfície(s) regular(es) e glabro(s)/com poro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 1,8-2,5 m alt. Estipe solitário, 0,7-2 x 0,015-0,02 m, lembrando cana. Folhas, 10-22 contemporâneas, inteira
ou irregularmente pinada, não plicada, base inserida recurvada na raque; bainha, 20-22 cm; pecíolo, 0-12 cm compr., quando
seco torna-se esverdeado ou amarelado, nervuras pouco ou razoavelmente aparentes no limbo, apresentando-se de forma
retangular quando vista em seção cruzada; raque, 63-90 cm compr.; pinas, 1-4 pinas de cada lado, verdes, basal 40-55 x
21-40 cm, apical 15-25 x 21-40 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou infrafoliar, ramificada em 1ª ordem; profilo 13-15
e bráctea peduncular 23-35 cm, ambos podem ser vestigiais, estriados com elongadas e não ramificadas fibras,  persistentes ou
não; ráquilas 3-6, 12-24 cm compr e 2,5-5 mm diâm., não filiformes, superfície regular. Flores, alvéolos arranjados de forma
helicoidal, glabros internamente; lábio proximal presente, talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho,
sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas
decíduas após a antese. Frutos globosos ou ovoides, 12-13 x 9-11 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, sem protuberância,
ápice não cônico, não fendidos na maturidade, com poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Wessels Boer (1968) colocou Geonoma umbraculiformis como sinônimo de G. triclochin. Segundo Henderson (2011) as duas
são próximas, diferenciando através dos frutos que nessa espécie não se fendem durante a maturação. As duas espécies podem ser
separadas também pela localização geográfica. G. triglochin ocorre no extremo oeste da Amazônia, na Colômbia, Equador e Peru.
Dentre as espécies brasileiras, G. umbraculiformis é uma das poucas cujas pinas da base são inseridas recurvadas na raque e não
em diagonal/ângulo obtuso. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

564

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 1831, NY, ,  (NY01194241), Pará
B. G. S. Ribeiro, 1660, NY, ,  (NY01194242), Amapá
J. F. Stancik, 542, NY,  (NY01281155), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma undata Klotzsch
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Geonoma undata, Geonoma undata subsp. appuniana.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo
agudo(s) na(s) raque; lâmina(s) inteira/irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em
relação à lâmina(s). Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem/ramificada(s) em segunda
ordem/ramificada(s) em terceira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es) estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s)
com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/superfície(s) sulcada(s) com sulco(s) desigual(ais) algum(ns) sulco(s) unido(s)
ápice(s) dividido(s) formando crista(s)/margem(ns) com projeção irregular(es) franjado(s); ráquila não filiforme(s); disposição
dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s)/decussada(s)/tricussado(a); lábio(s) distal(ais) da cavidade(s) floral(ais) presente(s);
indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es) estaminada(s) decídua(s) após antese;
teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) persistente(s). Fruto: ápice(s) proeminente(s) e
assimétrica(s) protuberância(s)/arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) irregular(es) ( fibra(s) sub epiderme ).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado a alto, 0,9-15 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,7-12 x 0,01-0,05 m, lembrando ou não cana. Folhas, 4-17
contemporâneas por estipe, inteira ou irregularmente pinada, plicada ou não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal)
na raque; bainha, 5-97 cm; pecíolo, 0-113 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado, nervuras podem ser
pouco ou muito aparentes no limbo, apresentando-se de forma retangular quando vista em seção cruzada; raque, 17-265 cm
compr.; pinas, 1-65 pinas de cada lado, verdes, basal 14-83 x 0,3-27 cm, apical 8-66 x 0,1-30 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar ou infrafoliar, ramificada em 1ª, 2º ou 3º ordem; profilo 5,4-50 e bráctea peduncular 07-39 cm, ambos profundamente
estriados, densamente tomentosa, margem com projeções irregulares franjadas, com cristas amplamente a muito espaçadas, as
cristas desigualmente largas, frequentemente se dividindo e se juntando a outras cristas, persistentes ou decíduas; ráquilas 3-80,
5-54 cm compr e 0,8-9,4 mm diâm., não filiformes, superfície irregular. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal, as vezes
decussados ou tricussados, glabros internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em
forma de gancho, sempre da mesma cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas,
não fecundadas persistentes após a antese e não projetadas. Frutos globosos ou ovoides, 4,4-15 x 4-12 mm; epicarpo preto ou
arroxeado, glabro, com protuberância assimétrica, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não
ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma undata pertence ao grupo de espécies de locais de grande altitude dos Andes (G. undata, G. lehmannii, G. orbignyana,
G. talamancana e G trigona). Diferencia dessas espécies não nativas e de todas as nativas do Brasil através da superfície
densamente estriadas (sucadas) do profilo densamente tomentosa, margens projeções irregulares franjadas, com cristas
amplamente a muito espaçadas, as cristas desigualmente largas, frequentemente se dividindo e se juntando a outras cristas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Karsten, 26, BM, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma undata subsp. appuniana
(Spruce) Henderson
Tem como sinônimo
basiônimo Geonoma appuniana Spruce
heterotípico Geonoma roraimae Dammer

DESCRIÇÃO

Porte moderado a alto, 0,9-15 m alt. Estipe entouceirado ou solitário, 0,7-12 x 0,01-0,05 m, lembrando ou não cana. Folhas, 4-17
contemporâneas por estipe, inteira ou irregularmente pinada, plicada ou não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na
raque; bainha, 5-97 cm; pecíolo, 0-113 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado, nervuras podem ser pouco ou
muito aparentes no limbo, apresentando-se de forma retangular quando vista em seção cruzada; raque, 17-265 cm compr.; pinas,
1-65 pinas de cada lado, verdes, basal 14-83 x 0,5-27 cm, apical 8-66 x 1,5-15 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar ou
infrafoliar, ramificada em 1ª, 2º ou 3º ordem; profilo 5,4-50 e bráctea peduncular 07-39 cm, ambos profundamente estriados,
densamente tomentosa, margem com projeções irregulares franjadas, com cristas amplamente a muito espaçadas, as cristas
desigualmente largas, frequentemente se dividindo e se juntando a outras cristas, persistentes ou decíduas; ráquilas 3-80, 5-54 cm
compr e 0,8-9,4 mm diâm., não filiformes, superfície irregular. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal congestas, glabros
internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, sempre da mesma
cor da ráquila; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, não fecundadas persistentes após a
antese e não projetadas. Frutos globosos ou ovoides, 4,4-15 x 4-12 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, com protuberância
assimétrica, ápice não cônico, não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 29195, NY, 1194243,  (NY01194243), Amazonas
G.T. Prance, 29195, NY, 1194244,  (NY01194244), Amazonas
G.T. Prance, 29195, NY, 1194245,  (NY01194245), Amazonas
G.T. Prance, 29195, NY, 1194246,  (NY01194246), Amazonas
I.L. do Amaral, 1657, NY, 1194247,  (NY01194247), Amazonas
G.T. Prance, 29195, NY, , ,  (NY01194245), NY, , ,  (NY01194244), NY, ,  (NY01194243), NY, , 
(NY01194246), Amazonas
Appun, C.F., 1141, K,  (K000526451), Typus
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https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY01194243
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY01194244
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY01194245
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY01194246
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/barcode/NY01194247
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/1/19/42/45/ny_01194245.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-036-01/19/42/45/ny_v-036-01194245-02.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-036-01/19/42/45/ny_v-036-01194245-01.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/1/19/42/44/ny_01194244.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-036-01/19/42/44/ny_v-036-01194244-02.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-036-01/19/42/44/ny_v-036-01194244-01.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-036-01/19/42/43/ny_v-036-01194243.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/1/19/42/43/ny_01194243.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-036-01/19/42/46/ny_v-036-01194246-02.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/newyork/ny_/v-036-01/19/42/46/ny_v-036-01194246-01.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/kew/k/0/5/26/45/1/k000526451.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Geonoma wittigiana Glaz. ex Drude
Tem como sinônimo
homotípico Geonoma pohliana  subsp.  wittigiana (Glaz. ex Drude) Henderson

DESCRIÇÃO

Caule: tipo cespitoso(s)/aéreo e longo(s). Folha: base da lâmina(s) ou segmento(s) basal(ais) inserido(s) em ângulo agudo(s)
na(s) raque; lâmina(s) irregularmente pinada(s); nervura(s) em seção transversal(ais) proeminente(s) em relação à lâmina(s).
Inflorescência: interfoliar ou infrafoliar(es) ramificada(s) em primeira ordem; bráctea(s) pedunculada(s) tubular(es)
estreita(s) e alongada(s); profilo superfície(s) com nervura(s) alongada(s) não ramificada(s)/superfície(s) plana(s) com indumento
denso(s); ráquila não filiforme(s); disposição dos alveolado(s) floral(ais) espiralada(s)/tricussado(a); lábio(s) distal(ais)
da cavidade(s) floral(ais) presente(s); indumento da parte interna(s) da cavidade(s) floral(ais) ausente(s). Flor: flor(es)
estaminada(s) decídua(s) após antese; teca(s) divergente(s) na(s) antese; flor(es) pistilada(s) não fertilizada(s) decídua(s).
Fruto: ápice(s) arredondado(s); cor preto / roxo; epicarpo superfície(s) regular(es) e glabro(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, até 1,5-2,5 m alt. Estipe entouceirado, 0,5-2 x 0,014-0,015 m, lembrando cana. Folhas, 9-11 contemporâneas
por estipe, irregularmente pinada, não plicada, base inserida em ângulo obtuso (diagonal) na raque; bainha, ca. 12 cm
compr; pecíolo, ca. 30 cm compr., quando seco torna-se esverdeado ou amarelado; raque, 25-35 cm compr.; pinas, 4-12 pinas de
cada lado, verdes, discolores, basal 20-30 x 1-10 cm, apical 20-35 x 5-23 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada
em 1ª ordem; profilo 7-10 cm compr. e bráctea peduncular 6-9 cm, ambos estriados com elongadas e não ramificadas fibras,
persistentes ou decíduas, assimétrico-apiculados, externamente tomenoso; ráquilas 3-10, 10-25 cm compr., 1,-2,6 mm diâm.,
não filiformes, com indumento lanuginoso esparso. Flores, alvéolos arranjados de forma helicoidal ou tricussados, glabros
internamente; lábio proximal presente, não talhado, não recurvado depois da antese, não em forma de gancho, da mesma cor em
relação à ráquila depois de secos; estaminadas, decíduas após a antese, 6 estames, tecas divergentes; pistiladas, decíduas após a
antese. Frutos globosos ou ovoides, 5-7 x 4-7 mm; epicarpo preto ou arroxeado, glabro, aparentemente sem protuberâncias apical,
não fendidos na maturidade, sem poros. Endocarpo não ósseo. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Geonoma wittigiana foi tratada por Henderson (2011) como uma subespécie de G. pohliana, separa-se dessa pelo indumento
lanuginoso sempre presente nas ráquilas da inflorescência e ser uma planta de porte menor. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Leitman, P., 78, RB, 479669,  (RB00557627), RB, 479668,  (RB00557626), RB, 479667,  (RB00557625), RB, 479666, 
(RB00557624), RB, 479665,  (RB00557623), RB
A.F.M. Glaziou, 6458, S (S06-2604), Rio de Janeiro, Typus
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/55/76/27/00557627.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/55/76/26/00557626.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/55/76/25/00557625.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/55/76/24/00557624.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/55/76/23/00557623.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Heterospathe Scheff.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Heterospathe, .

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB612855.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB612855
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB612855


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Howea Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Howea, Howea belmoreana, Howea forsteriana.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609559.

Tem como sinônimo
heterotípico Grisebachia H.Wendl. & Drude

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
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http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609559
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609559


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Howea belmoreana (C.Moore & F.Muell.)
Becc.
Tem como sinônimo
homotípico Grisebachia belmoreana (C.Moore & F.Muell.) H.Wendl. & Drude
homotípico Kentia belmoreana C.Moore & F.Muell.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Howea forsteriana (F.Muell.) Becc.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

I.M.S. Barbosa, s.n., SP, 392023, , , , , , ,  (SP055975), São Paulo

574

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/sp055975_06
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/sp055975_05
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/sp055975_04
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/sp055975_03
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/sp055975_02
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/sp055975_01
https://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/image/format/jpeg/size/large/imagecode/sp055975


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Hyophorbe Gaertn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Hyophorbe, Hyophorbe indica, Hyophorbe lagenicaulis, Hyophorbe
verschaffeltii.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Hyophorbe in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB608138.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB608138
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB608138


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Hyophorbe indica Gaertn.
Tem como sinônimo
heterotípico Areca lutescens Bory

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey)
H.E.Moore
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C.C.Reis, 802, RB, 413278, , , , , ,  (RB00631449), Rio de Janeiro
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/49/00631449.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/49/00631449-5.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/49/00631449-4.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/49/00631449-3.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/49/00631449-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/49/00631449-1.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.Q.Boudet Fernandes, 3258, RB, 342407, , , , , , , ,  (RB00631458), Rio de Janeiro
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/58/00631458.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/58/00631458-7.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/58/00631458-6.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/58/00631458-5.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/58/00631458-4.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/58/00631458-3.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/58/00631458-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/58/00631458-1.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Hyospathe Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Hyospathe, Hyospathe elegans.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Hyospathe in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22163.

DESCRIÇÃO

O gênero é composto por seis pequenas a médias espécies de palmeiras, monóicas, com grande variação morfológica, caules
solitários, por vezes cespitosos, anelamento visível, de coloração verde-amarronzada; folhas inteiras, bífidas, pinadas ou bi ou
trijulgadas. O gênero é diferenciado das demais palmeiras, sobretudo, por apresentar os estames fundidos com os pistilódios,
estando três estames inseridos na base e os outros três próximos ao ápice dos pistilódios.

COMENTÁRIO

Hyospathe constitui, juntamente aos gêneros Euterpe, Neonicholsonia, Oenocarpus e Prestoea, a tribo Euterpeae. O gênero ocorre
em florestas úmidas tropicais de baixa altitude e montanas nas Américas Central e do Sul. No Brasil ocorre somente uma espécie
(H. elegans) em áreas de floresta densa de terra firme no extremo oeste dos estados do Amazonas e do Acre.
O nome do gênero é uma referência à palavra indígena tajassu ubi, que traduzido significa ‘folha de porco’ ou ‘palmeira de
porco’.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson AJ (2004) A multivariate analysis of Hyospathe (Palmae). American Journal of Botany, 91(6): 953–965
Henderson AJ, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
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http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22163
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22163


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Skov F, Balslev H (1989) A revision of Hyospathe. Nordic Journal of Botany, 9: 189-202.
The Plant List (2013) Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Hyospathe elegans Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Hyospathe elegans, .

Tem como sinônimo
heterotípico Chamaedorea falcaria L.H.Bailey
heterotípico Hyospathe brevipedunculata Dammer
heterotípico Hyospathe concinna H.E.Moore
heterotípico Hyospathe elegans  subsp.  concinna (H.E.Moore) A.J.Hend.
heterotípico Hyospathe elegans  subsp.  costaricensis A.J.Hend.
heterotípico Hyospathe elegans  subsp.  sanblasensis A.J.Hend.
heterotípico Hyospathe elegans  subsp.  sodiroi (Dammer ex Burret) A.J.Hend.
heterotípico Hyospathe elegans  subsp.  tacarcunensis A.J.Hend.
heterotípico Hyospathe filiformis H.Wendl. ex Drude
heterotípico Hyospathe gracilis H.Wendl. ex Drude
heterotípico Hyospathe lehmannii Burret
heterotípico Hyospathe maculata Steyerm.
heterotípico Hyospathe micropetala Burret
heterotípico Hyospathe pallida H.E.Moore
heterotípico Hyospathe pittieri Burret
heterotípico Hyospathe schultzeae Burret
heterotípico Hyospathe simplex Burret
heterotípico Hyospathe sodiroi Dammer ex Burret
heterotípico Hyospathe tessmannii Burret
heterotípico Hyospathe ulei Dammer
heterotípico Hyospathe weberbaueri Dammer ex Burret
heterotípico Hyospathe wendlandiana Dammer ex Burret

DESCRIÇÃO

Palmeira de pequeno a médio porte, 2–8 m de altura, solitária ou raramente cespitosa, sem espinhos. Estipe verde, anelado, 1–
3 cm de diâmetro. Folhas, 5–11 contemporâneas, planas, variáveis quanto ao comprimento, 60–120 cm, podendo dentro de
uma população ocorrer plantas com folhas curtas com lâmina simples até longas com lâmina irregularmente dividida de 3–27
segmentos ou folhas portando pinas de larguras diferentes; bainha medindo 30–40 cm; pecíolo de 15–30 cm. Inflorescências
infrafoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem; pedúculo medindo 5–10 cm; bráctea peduncular decídua, 30–40 cm;
ráquilas de coloração rosada na antese e vermelhas no período de frutificação. Flores unissexuadas dispostas espaçadamente em
tríades sobre as ráquilas. Frutos elipsóides ou ovóides, 1–1,5 cm de comprimento, epicarpo liso, negro, uma semente.

COMENTÁRIO

Embora bastante variável quanto a alguns caracteres, tais como comprimento e tipo de divisão das folhas, indumento, tamanho
das inflorescências e das flores, o que resulta nos vários ‘tipos morfológicos’, pode ser observada uma continuidade na variação
intraespecífica existente, ou formas intermediárias, o que a mantém como espécie única.
A espécie é utilizada por indígenas para confecção de arcos a partir do caule por sua resistência e flexibilidade. O palmito e as
folhas novas são usados para limpeza dos dentes e as raízes medicinalmente. Por seu porte e beleza apresenta potencial para
cultivo com fins ornamentais em ambientes a meia-sombra.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Silveira, 1177, NY, 448869,  (NY00448869), Acre
C.F.P. Martius, s.n., P (P00725176), P (P00725173), Typus
A Henderson, 1124, INPA, NY
EJ Ferreira, 119, NY, 869939,  (NY00869939), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Hyospathe elegans Mart.

Figura 2: Hyospathe elegans Mart.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Skov F, Balslev H (1989) A revision of Hyospathe. Nordic Journal of Botany, 9: 189-202.
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Iguanura Blume
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Iguanura, .

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB44483.

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Iriartea Ruiz & Pav.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Iriartea, Iriartea deltoidea.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Iriartea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22165.

Tem como sinônimo
heterotípico Deckeria H.Karst.

DESCRIÇÃO

Pertencente à tribo Iriarteae juntamente com os gêneros Dictyocaryum, Iriartella, Socratea e Wettinia, o gênero é formado por
uma única espécie (Iriartea deltoidea). As plantas são altas e normalmente reconhecidas como um componente distinto no dossel
superior das florestas. Apresenta estipe com um cone denso de raízes áreas espinescentes na base, folhas pinadas com aspecto
plumoso, pinas deltoideas e inflorescências inseridas abaixo da região do palmito, pêndulas e com ráquilas longas. Os frutos são
globosos, pequenos e de coloração amarelo-esverdeados.

COMENTÁRIO

O gênero monoespecífico ocorre em florestas úmidas em países das Américas Central e do Sul normalmente em terrenos baixos,
no entanto, pode ocorrer em áreas mais altas com até 1200 m de altitude.
O nome do gênero foi dado em homenagem ao político espanhol Bernardo de Iriarte Nieves Rabelo (1735–1814) que durante
parte dos séculos XVIII e XIX incentivou estudos de botânica.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.
Tem como sinônimo
heterotípico Deckeria corneto H.Karst.
heterotípico Deckeria phaeocarpa (Mart.) H.Karst.
heterotípico Deckeria ventricosa (Mart.) H.Karst.
heterotípico Iriartea corneto (H.Karst.) H.Wendl.
heterotípico Iriartea gigantea H. Wendl. ex Burret
heterotípico Iriartea gigantea H.Wendl.
heterotípico Iriartea megalocarpa Burret
heterotípico Iriartea phaeocarpa Mart.
heterotípico Iriartea robusta Verschaff. ex H.Wendl.
heterotípico Iriartea ventricosa Mart.
heterotípico Iriartea weberbaueri Burret
heterotípico Iriartea xanthorriza Klotzsch ex Linden

DESCRIÇÃO

Palmeira alta, sem espinhos, estipe solitário, 15–25 m de altura × 10–30 cm de diâmetro na base, normalmente intumescido na
porção mediana onde pode chegar a medir 70 cm de diâmetro, anelado com as cicatrizes das folhas já caídas; palmito grande
medindo 60–150 cm; raízes aéreas espinescentes presentes formando um cone em torno do estipe em sua região basal. Folhas,
4–7 contemporâneas, pinadas, 2,5–3,0 cm de comprimento, bainha tubular fechada, pecíolo curto canaliculado adaxialmente
e arredondado na face abaxial; pinas, 15–27 por lado, grandes, deltoideas com a margem lisa até cerca da metade de seu
comprimento e grosseiramente dentada na outra parte, a pina inteira normalmente é partida de forma irregular em segmentos
lineares dispostos em diferentes planos o que confere a folha aspecto bisseriado plumoso. Inflorescências infrafoliares,
inseridas abaixo do palmito, ramificadas ao nível de primeira e segunda ordens, quando ainda fechadas (dentro das brácteas)
são pêndulas e curvadas com formato semelhante à de um chifre; pedúnculo 20–40 cm, profilo curto, tubular, bicarenado e
aberto na região apical; brácteas pedunculares, 8–12, tubulares, pubescentes e ocasionalmente decíduas deixando cicatrizes
anelares, dispostas espiraladamente sobre o pedúnculo, as proximais mais curtas e em maior número e, as distais mais longas;
ráquilas simples e longas medindo de 80–40 cm. Flores estaminadas com 3 sépalas distintas e arredondadas, 3 pétalas mais
longas, valvadas e curvadas, 9–20 estames; flores pistiladas menores que as estaminadas, 3 sépalas, 3 pétalas arredondadas,
presença de estaminódios. Flores femininas inseridas na maior extensão das ráquilas juntamente a duas flores masculinas
dispostas lateralmente formando tríades e, flores masculinas, dispostas aos pares ou de forma solitária somente na parte apical das
ráquilas. Frutos normalmente globosos, 2–3 cm de diâmetro, epicarpo liso de cor verde-amarelado, mesocarpo granular e fibroso,
endocarpo fino, semente globosa com endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

As folhas são utilizadas para cobertura de casas e confecção de cestos. O estipe é empregado por povos locais para fabricação de
utensílios diversos, canoas e construção de assoalhos, paredes e postes. A espécie é bastante ornamental e, portanto, com potencial
de cultivo com fins paisagísticos.
No território brasileiro a espécie ocorre em regiões de floresta tropical úmida de terra firme, comumente próximo a rios nos
estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 199, NY, INPA
E.J. Ferreira, 166, NY,  (NY00869901), NY,  (NY00869900), NY,  (NY00869899), NY, 869898,  (NY00869898), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

Figura 2: Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

Figura 4: Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

Figura 5: Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

589

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F271202355.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F271202356.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F271202357.jpg


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

Figura 7: Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Iriartella H.Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Iriartella, Iriartella setigera, Iriartella stenocarpa.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Iriartella in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22167.

Tem como sinônimo
heterotípico Cuatrecasea Dugand

DESCRIÇÃO

Gênero composto por somente duas espécies que juntamente com os gêneros Dictyocaryum, Iriartea, Socratea e Wettinia formam
a tribo Iriarteeae. As palmeiras do gênero Iriartella são monóicas, normalmente apresentam caules finos, cespitosos formando
agrupamentos ralos e com presença de raízes áreas formando um pequeno cone na base dos caules e com rizomas que permitem
a formação de colônias das plantas. As folhas são pinadas com folíolos rombóides, não divididos, a bainha é revestida por
denso tomento e pelos que em contato com e pele causam irritação. As inflorescências são inicialmente interfoliares e na fase de
frutificação infrafoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem. Os frutos são pequenos com epicarpo vermelho-alaranjado que
se parte na maturação para liberação das sementes, mesocarpo branco, carnoso e pouco fibroso, endocarpo fino e endosperma
homogêneo.

COMENTÁRIO

O gênero é típico de áreas de sub-bosque da floresta tropical amazônica no Peru, Colômbia, Guianas, Venezuela e Brasil.
Por serem bastante semelhantes morfologicamente às palmeiras do gênero Iriartea, no entanto, de menor porte, as
palmeiras Iriartella receberam o nome genérico pela combinação do nome 'Iriartea' com o sufixo diminutivo ‘-ella’.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Palmeira com 1–4 m de altura, 3–5 folhas contemporâneas e frutos elipsoides medindo entre 1,0–1,5 cm de
comprimento ................. I. stenocarpa
 
Palmeira com 3–12 m de altura, 6–8 folhas contemporâneas e frutos elipsoides em média medindo 1,5 cm de
comprimento .................. I. setigera
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010)Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Iriartella setigera (Mart.) H.Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Iriartella setigera, .

Tem como sinônimo
basiônimo Iriartea setigera Mart.
basiônimo Iriartea spruceana Barb.Rodr.
heterotípico Cuatrecasea spruceana (Barb.Rodr.) Dugand
heterotípico Cuatrecasea vaupesana Dugand
heterotípico Iriartea pruriens Spruce
heterotípico Iriartella pruriens (Spruce) Barb. Rodr.
heterotípico Iriartella setigera  var.  pruriens (Spruce) Barb.Rodr.
heterotípico Iriartella spruceana (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: alt. (m) 3.0 à 12; diâm. (cm) 2.0 à 4.0. Folha: bainha(s) densamente tomentosa(s) com tricoma(s) de cor marrom; em
número de 6 à 8; pinas cuneada(s). Fruto: tamanho cerca de 1.5 cm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira rizomatosa, com estipe solitário ou cespitoso com poucas hastes, 3–12 m de altura × 2–4 cm de diâmetro, raízes aéreas
espinescentes presentes na base do caule em forma de cone. Folhas pinadas, planas, 6–8 contemporâneas; bainha medindo de
2–40 cm de comprimento e revestida por denso tomento de cor marrom e por grupos de pelos decíduos rígidos, pugentes que
causam irritação caso em contato com a pele; pecíolo de 15–30 cm de comprimento; pinas, 5-9 por lado, cuneadas, inteiras, as
da região mediana da folha medindo de 20–40 cm de comprimento. Inflorescências interfoliares tornando-se infrafoliares na
fase de frutificação, ramificadas ao nível de primeira ordem, brácteas pedunculares, 2–3 medindo de 10–40 cm de comprimento,
pedúnculo, 25–50 cm de comprimento. Flores unissexuadas dispostas em tríades (1 pistilada ladeada por 2 estaminadas) na
base e meio das ráquilas e  somente flores estaminadas, pareadas ou solitárias na parte mais apical. Frutos elipsóides, pequenos,
medindo em média 1,5 cm de comprimento, epicarpo liso, vermelho-alaranjado que se parte irregularmente na maturação expondo
o mesocarpo carnoso, pouco fibroso, de cor branca; endocarpo fino, endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O caule da espécie é utilizado por indígenas para confecção de cabos de flechas para pesca e zarabatanas e, as folhas são utilizadas
medicinalmente. A palmeira possui potencial ornamental podendo ser cultivada com fins paisagísticos.
No Brasil a espécie encontra-se distribuída em áreas de floresta de terra firme e em áreas inundáveis, sobretudo, em campinaranas
sob solos arenosos nos estados do Amazonas, Pará e Roraima.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.M. Saddi, 634, RB, 546183, , ,  (RB00708327), Amazonas
G.T. Prance, 24569, INPA, MO, NY, US
C.F.P. Martius, s.n., P (P00724242), Typus
Schwacke, 4053, RB, 182611, ,  (RB00631475)

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Iriartella stenocarpa Burret
Tem como sinônimo
basiônimo Iriartea stenocarpa (Burret) J.F.Macbr.
heterotípico Iriartella ferreyrae H.E.Moore

DESCRIÇÃO

Caule: alt. (m) 1.0 à 4.0; diâm. (cm) 1.0 à 2.0. Folha: bainha(s) densamente tomentosa(s) com tricoma(s) de cor marrom
esbranquiçado; em número de 3 à 5; pinas romboide(s) cuneada(s). Fruto: tamanho 1.0 à 1.5 cm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira rizomatosa, pequena, caule normalmente cespitoso formando touceiras ralas, ocasionalmente solitárias, medindo de
1–4 m de altura × 1–2 cm de diâmetro, raízes áreas na base formando um cone. Folhas pinadas ou raramente inteira, planas,
3–5 contemporâneas; bainha revestida por tomento denso de cor marrom-esbranquiçado e alguns pelos escuros e rígidos que
em contato com a pele podem causar irritação; pecíolo medindo 10–20 cm de comprimento; pinas rombo-cuneadas, 5–8 por
lado, as da região mediana da folha com 15–25 cm de comprimento. Inflorescências inicialmente interfoliares passando a
infrafoliares na fase de frutificação, ramificadas ao nível de primeira ordem; pedúnculo em média com 45 cm de comprimento,
2-3 brácteas pedunculares. Flores unissexuadas, estando as flores pistilada nas regiões basal e mediana das ráquilas juntamente à
duas estaminadas formando tríades e, as flores estaminadas dispostas na região apical das ráquilas solitárias ou ao pares. Frutos
elipsoides medindo de 1-1,5 cm de comprimento, epicarpo liso, alaranjado partindo-se irregularmente na maturação mostrando o
mesocarpo branco, carnoso e pouco fibroso; endocarpo pouco espesso; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O caule da espécie é utilizado por povos indígenas para construção de telhados, ferramentas e utensílios domésticos à exemplo
do ralador de raízes. As raízes e folhas são utilizadas medicinalmente e as folhas para embrulhar peixes para cozimento. Possui
potencial ornamental para composição de jardins a meia-sombra.
No Brasil, a espécie ocorre somente no estado do Acre no sub-bosque de florestas de terra firme, normalmente sob solos arenosos
de várzeas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 12108, NY, 1137315,  (NY01137315), Acre
A. Henderson, 1150, RB, 416766,  (RB00631478), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

G.T. Prance, 12322, BH, INPA, NY, US

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Itaya H.E.Moore
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Itaya, Itaya amicorum.

COMO CITAR

Lorenzi, H. 2020. Itaya in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34056.

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Gênero monoespecífico que ocorre numa área relativamente pequena da Amazônia Ocidental e países vizinhos da Colômbia e
Peru. 
São palmeiras andróginas do tipo leque, solitárias, eretas, desprovidas de espinho e de pequeno porte, caracterizadas pelas lâminas
foliares em leque branco-prateadas na face inferior e profundamente divididas, bem como pela bainha foliar partida na base
deixando uma “janela”; caule (estipe) ereto, liso, limpo (exceto pela presença de fibras resultantes dos remanescentes das folhas
já caídas logo abaixo da coroa de folhas). Folhas palmadas induplicadas, geralmente em pequeno número; bainha curta e fibrosa,
aberta (não formando palmito) e partida na sua parte basal no lado oposto ao pecíolo, persistindo como margens fibrosas na base
dos pecíolos. Essa característica da bainha foliar aberta na sua base, deixando uma “janela”, é fundamental para a sua separação
vegetativa do gênero aparentado Chelyocarpus, que ocorre na margem ocidental de sua área de distribuição, ocasionalmente se
sobrepondo em vários pontos.
Pecíolo longo, visivelmente partido na base, canaliculado na face adaxial e arredondado na face abaxial próximo à base, tornando-
se biconvexo e romboídeo em corte transversal na porção distal; raque inexistente e com a presença de hástula (projeção
espatuliforme na porção apical do pseudopecíolo), na face adaxial deltoidea e frisada na base, mais estreita na abaxial; lâmina
foliar orbicular e geralmente mantida plana (nivelada), dividida no meio até 3/4 do comprimento do seu raio, cada metade por
sua vez profundamente dividida em 4-7 segmentos cuneiformes longos, estes nova e superficialmente divididos no ápice em
segmentos bífidos, agudos e assimétricos, a face inferior (abaxial) branco-prateada com nervuras principais muito destacadas, o
mesmo ocorrendo com a nervação transversal. Inflorescências interfoliares, muito alongadas e curvadas, ramificadas até o nível
de terceira ordem (na parte distal só em primeira ordem); pedúnculo cilíndrico; profilo curto e bicarenado, partido na face abaxial;
brácteas pedunculares em número de 5, de base tubular e ápice inflado e agudo, coriáceas, levemente tomentosas, persistentes,
mais longas que o profilo e partidas em um lado; raque do mesmo comprimento que o pedúnculo, afinando em direção ao ápice
e tomentosa; ramos florais de primeira ordem envolvidos na base por uma bráctea semelhante às pedunculares; raquilas curtas
e levemente sinuosas, portando, com disposição espiralada, flores solitárias e curto-pediceladas; flores perfeitas, hermafroditas,
abrindo-se dentro do broto da inflorescência antes da antese, com três sépalas fundidas numa cúpula de três lobos, o mesmo
ocorrendo com as três pétalas, com 15-19 estames de filamentos unidos na base formando também uma cúpula e com gineceu
unicarpelar. Frutos globosos ou elipsoides, monospermos, com resíduo estigmático apical; epicarpo verde-amarelado quando
maduro, com leve rugosidade e microperfurações; mesocarpo espesso, branco, seco e com fibras esparsas; semente de endosperma
homogêneo e embrião basal.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Itaya amicorum H.E.Moore
DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule solitário, geralmente ereto, irregularmente anelado, de 1,2-4,5 m de altura por 8-10 cm de diâmetro. Folhas em número
de 11-24 contemporâneas; bainha de 71-85 cm, partida na base e revestida por denso indumento lanuginoso de cor marrom-
esbranquiçada; pecíolo de 1,5-2,3 cm, também partido na base, terminando junto à lâmina na face adaxial numa hástula curta;
lâmina orbicular, dividida até a base em 8-16 segmentos, estes novamente divididos no ápice, porém curtamente, resultando
em dois segmentos assimétricos, os da porção mediana de 60-110 x 15-16 cm, tendo a face inferior coloração branco-prateada.
Inflorescência ramificada ao nível de segunda ordem, interfoliar e revestida por tomento branco-amarronzado; pedúnculo de 80-84
cm; profilo de 14-16 cm de comprimento, partido na face adaxial quase até a base; bráctea peduncular em número de 5-9, de cerca
de 33 cm de comprimento; raque de 30-46 cm, com numerosas raquilas de até 10 cm de comprimento; flores solitárias, curtamente
pediceladas, de 4,5-5,6 mm de comprimento na antese; sépalas e pétalas semelhantemente de 1,5-2,1 mm de comprimento cada;
frutos irregularmente globosos ou elipsoides, amarelados, lisos, de 2,0-2,5 x 1,5-2,0 cm, de polpa carnosa e com uma única
semente.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 884, CEN (CEN00012446), CEN (CEN00012373)
E. Lleras, P17235, NY, 1136889,  (NY01136889), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Jubaea Kunth
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Jubaea, Jubaea chilensis.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609564.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Jubaea chilensis (Molina) Baill.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Heiden, 2232, ECT (ECT0005494), Rio Grande do Sul

601

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Latania Comm. ex Juss.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Latania, Latania chinensis, Latania loddigesii, Latania lontaroides.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593306.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Latania loddigesii Mart.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Q. Boudet Fernandes, 3274, RB, 342039, , , ,  (RB00631477), Rio de Janeiro

604

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/77/00631477.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/77/00631477-3.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/77/00631477-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/14/77/00631477-1.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Leopoldinia Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Leopoldinia, Leopoldinia major, Leopoldinia piassaba, Leopoldinia pulchra.

COMO CITAR

Leitman, P.M. 2020. Leopoldinia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34058.

DESCRIÇÃO

Palmeiras solitárias ou cespitosas. Fibras da bainha foliar curtas, unidas em uma ponta lenhosa, ou curtas e livres, ou alongadas
e pêndulas; pinas dispostas horizontalmente ou pêndulas; bases das pinas estreitadas, com protuberâncias abaxiais, proximais e
distais adjacentes à raquila, ou bases alargadas e sem protuberâncias; nervuras principais na face adaxial proeminentes ou não
em secção transversal. Inflorescências dimórficas, as ráquilas estaminadas com 0.6-2.0 cm de comprimento e as pistiladas com
9.5-18cm de comprimento, ou monomórficas, com ráquilas de 2.5-8cm de comprimento. Frutos achatados ou não, globosos a
obovoides ou elipsóides, superfície reticulada, com fibras do mesocarpo elevadas, dando um aspecto enrrugado, ou lisas ou com
fibras do mesocarpo obscuras, não reticulada.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1 - Fibers from apices of leaf sheaths elongate, pendulous; fruits not flattened ................................................................L. piassaba
     Fibers from apices of leaf sheaths short, joined into a solid, woody tip or loose, separating, not joined; fruits
flattened................................. 2
2 - Fibers from apices of leaf sheaths joined into a solid, woody tip; pinnae bases narrowed with abaxial, distal and proximal
swellings adjacent to rachis; inflorescences               monomorphic; fruits globose to obovoid in side view, the surfaces with
raised, reticulate ridges from mesocarp fibers, giving a wrinkled appearance ............ L. pulchra
     Fibers from apices of leaf sheaths loose, separating, not joined; pinnae bases broad, not narrowed, without swellings;
inflorescences dimorphic; fruits obovoid in side view, the     surfaces smooth or with obscure, non-reticulate ridges from mesocarp
fibers ................................................................ L. major

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Leopoldinia (Arecaceae). Phytotaxa 32:1-17.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Leopoldinia major Wallace
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) caule(s) cespitosa(s). Folha: base amplo não estreitada(s) sem protuberância(s); fibra(s) desde folha(s)
bainha(s) ápice(s) lassa(s)/elongada(s) e pêndula(s). Inflorescência: inflorescência(s) forma dimórfica(s). Fruto: formato
achatado(s); superfície(s) textura lisa(s) ou com obscura(s) não reticulada(s) crista(s) desde mesocarpo fibra(s).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., MG, 7144
A. Rabelo, 67, INPA, 192009,  (INPA0192009), Amazonas
R. de Lemos Fróes, 22368, IAN, NY, 1365157,  (NY01365157), Amazonas, Typus

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Leopoldinia (Arecaceae). Phytotaxa 32:1-17.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Leopoldinia piassaba Wallace
DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) caule(s) solitária(s). Folha: base estreitada(s) com abaxial distal(ais) e proximal(ais) protuberância(s)
adjacente(s) a(s) raque; fibra(s) desde folha(s) bainha(s) ápice(s) lassa(s)/elongada(s) e pêndula(s). Inflorescência:
inflorescência(s) forma dimórfica(s). Fruto: formato não achatado(s); superfície(s) textura saliente(s) reticulada(s) crista(s)
desde mesocarpo fibra(s).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

P. Luetzelburg, 22350, NY (NY01137392), NY (NY01137393)
A. Ducke, s.n., RB, 34597, , , ,  (RB00631482)
P. von Luetzelburg, 22663, NY, 1137391,  (NY01137391), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Henderson, A. 2011. A revision of Leopoldinia (Arecaceae). Phytotaxa 32:1-17.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Leopoldinia pulchra Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Leopoldinia insignis Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) caule(s) solitária(s)/cespitosa(s). Folha: base estreitada(s) com abaxial distal(ais) e proximal(ais)
protuberância(s) adjacente(s) a(s) raque; fibra(s) desde folha(s) bainha(s) ápice(s) adunado/curta(s) e ereta(s). Inflorescência:
inflorescência(s) forma monomórfica(s). Fruto: formato achatado(s); superfície(s) textura saliente(s) reticulada(s) crista(s)
desde mesocarpo fibra(s).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, s.n., P (P00725515), Amazonas, Typus
J.G. Kuhlmann, 989, RB, 35109, ,  (RB00631491), Amazonas
L.F. Coêlho, INPA1163, INPA, 1163,  (INPA0001163), Amazonas
M.L. Alencar, 122, NY, 1137395,  (NY01137395), NY, 1137394,  (NY01137394), Amazonas
A. Henderson, 650, INPA, Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Lepidocaryum Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Lepidocaryum, Lepidocaryum tenue.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Lepidocaryum in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22170.

DESCRIÇÃO

Gênero composto por uma espécie e três variedades de difícil diferenciação que juntamente com os gêneros Mauritia e
Mauritiella formam a subtribo Mauritiinae. As palmeiras Lepidocaryum são dióicas, de pequeno porte, lisas, estipe geralmente
cespitoso, anelado e, por apresentar rizomas, normalmente as plantas formam grandes colônias. As folhas são palmadas divididas
em segmentos com tamanhos diferentes. As inflorescências são interfoliares, pequenas e ramificadas até o nível de segunda
ordem. Os frutos são elipsoides a globosos e com o epicarpo caracteristicamente coberto por escamas sobrepostas de cor marrom-
avermelhada.

COMENTÁRIO

O gênero monoespecífico é típico de áreas úmidas ou brejosas do sub-bosque da floresta tropical amazônica no Peru, Colômbia,
Guiana, Venezuela e Brasil.
O nome do gênero é derivado do aspecto característico do fruto coberto por escamas (lepidos = escama, caryon = noz).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Navarro JA, Galeano G, Bernal (2011) Impact of leaf harvest on populations of Lepidocaryum tenue, an Amazonian understory
palm used for thatching. Tropical Conservation Science, 4 (1): 25-38.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Lepidocaryum tenue Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Lepidocaryum tenue, .

Tem como sinônimo
homotípico Lepidocaryum tenue  Mart. var.  tenue
homotípico Mauritia tenuis (Mart.) Spruce
heterotípico Lepidocaryum allenii Dugand
heterotípico Lepidocaryum quadripartitum (Spruce) Drude
heterotípico Lepidocaryum tessmannii Burret
heterotípico Mauritia quadripartita Spruce

DESCRIÇÃO

Palmeira de pequeno porte, sem espinhos, rizomatosa, estipe ereto, anelado, normalmente cespitoso, medindo 1,2–4,0 cm de
comprimento × 2,0–3,0 cm de diâmetro. Folhas, 8–20 contemporâneas; bainha partida opostamente ao pecíolo, geralmente
revestida por denso tomento decíduo; pecíolo cilíndrico, 35–130 cm de comprimento; lâmina foliar flabeliforme, palmada,
dividida em duas metades até próximo à base e cada uma das metades divididas em 2–11 segmentos espatulados com ápice
acuminado, os da região mediana medindo de 50–75 cm de comprimento, comumente com pequenos espinhos na margem.
Inflorescências interfoliares, masculinas e femininas produzidas em plantas diferentes, ramificadas até nível de segunda ordem,
10–20 cm de comprimento; profilo tubular, pedúnculo 30–45 cm portando de 6–8 brácteas tubulares. Flores estaminadas
simétricas, cálice tubular curtamente trilobados, pétalas mais longas que as sépalas, 6 estames afixados na base das pétalas. Flores
pistiladas maiores que as estaminadas, sépalas tubulares trilobadas, pétalas maiores que as sépalas, 6 estaminódios. Frutos
elipsoides ou globosos com bico no ápice medindo de 1,5– 3,0 cm de comprimento, epicarpo revestido por escamas superpostas
de cor marrom-avermelhado, mesocarpo fino, carnoso e de cor branca, endocarpo não diferenciado, endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

As folhas da palmeira são um dos materiais de palha mais apreciados no noroeste da Amazônia, sendo muito utilizadas para
cobertura de casas, inclusive havendo comércio do material na região. A palmeira também apresenta potencial para uso
ornamental.
A distribuição da palmeira no Brasil é restrita à região amazônica, a variedade tenue ou tipica com ocorrência principalmente em
áreas de terra firme no estado do Acre e a variedade gracile em áreas de várzea na Amazônia Central.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campo de Várzea, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Lepidocaryum tenue Mart.

Figura 2: Lepidocaryum tenue Mart.

Figura 3: Lepidocaryum tenue Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Lepidocaryum tenue Mart.

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p. 
Navarro JA, Galeano G, Bernal (2011) Impact of leaf harvest on populations of Lepidocaryum tenue, an Amazonian understory
palm used for thatching. Tropical Conservation Science, 4 (1): 25-38.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Licuala Wurmb
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Licuala, Licuala grandis, Licuala paludosa, Licuala peltata, Licuala rumphii,
Licuala spinosa.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609568.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Pernambuco)
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Licuala grandis H.Wendl. ex Linden
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.Burret, s.n., B (B 10 0347459), B (B 10 0347460), Rio de Janeiro
I.R.M.Leite, s.n., UFP, 7423,  (UFP007423), Pernambuco
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Licuala paludosa Griff.
Tem como sinônimo
heterotípico Licuala amplifrons Miq.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Licuala peltata Roxb. ex Buch.-Ham.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 4165, HPL, 1463, Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Licuala rumphii Blume
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 4976, HPL, 7303, Pará
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Licuala spinosa Wurmb
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. C. Marcato, 283, RB, 358856, , , , , ,  (RB00631502), Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Livistona R.Br.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Livistona, Livistona australis, Livistona benthamii, Livistona chinensis,
Livistona rotundifolia, Livistona saribus.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593320.

Tem como sinônimo
heterotípico Saribus Blume

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Nordeste (Pernambuco)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Livistona australis (R.Br.) Mart.
Tem como sinônimo
basiônimo Corypha australis R.Br.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

N.S.Chukr, 607, PMSP (PMSP006505)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Livistona benthamii F.M.Bailey
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Paraná)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.G.Caxambu, 1621, HCF (HCF000010319), HCF (HCF000010318), HCF (HCF000010317), HCF (HCF000010316), Paraná

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.340.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Livistona chinensis, .

Tem como sinônimo
basiônimo Latania chinensis Jacq.
homotípico Saribus chinensis (Jacq.) Blume
heterotípico Livistona chinensis  var.  subglobosa (Hassk.) Becc.
heterotípico Livistona oliviformis (Hassk.) Mart.
heterotípico Livistona sinensis Griff.
heterotípico Saribus oliviformis Hassk.
heterotípico Saribus subglobosus Hassk.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.Santoro, s.n., RB, , , , , ,  (RB01205570), São Paulo
R.L.Fróes, 26858, IAN (IAN059920), Pará
M. Nadruz, s.n., RB, 392128, , ,  (RB00631505), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.341.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.
Tem como sinônimo
basiônimo Corypha rotundifolia Lam.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)
Sudeste (Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Equipe do Arboreto/BBM, s.n., RB, 409359, , ,  (RB00631507), Rio de Janeiro
P.Eymael, 7, IPA, 81848,  (IPA0081848), Pernambuco

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.343.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev.
Tem como sinônimo
basiônimo Corypha saribus Lour.
heterotípico Chamaerops cochinchinensis Lour.
heterotípico Livistona cochinchinensis (Lour.) Mart.
heterotípico Livistona hoogendorpii Teijsm. & Binn. ex Miq.
heterotípico Saribus cochinchinensis (Lour.) Blume

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., B (B 10 0185795), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.344.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Lodoicea Comm. ex DC.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Lodoicea, .

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Lodoicea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609469.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Manicaria Gaertn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Manicaria, Manicaria martiana, Manicaria saccifera.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Manicaria in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34067.

Tem como sinônimo
heterotípico Pilophora Jacq.

DESCRIÇÃO

Gênero formado por apenas duas espécies (M. martiniana e M. saccifera) que constitui a tribo monogenérica Manicariae.
As palmeiras do gênero são monóicas, acaulescentes ou com caule curto, solitárias ou cespitosas, desarmadas, reconhecidas
principalmente pelo grande porte de suas folhas, eretas, normalmente não divididas, profilo e espata com aspecto de tecido e dos
frutos arredondados, bi ou trilobados revestidos por pequenas projeções piramidais de coloração acinzentada.

COMENTÁRIO

A distribuição geográfica do gênero ocorre de forma descontínua, parte na América Central e extremo oeste da Colômbia e outra
em Trinidad e norte da América do Sul compreendendo a Venezuela, as Guianas e a região amazônica sob áreas alagadas, em
áreas influenciadas pelas marés ou em terra firme.
O nome do gênero é uma referência à textura da bráctea peduncular, derivado da palavra de origem latina ‘manicarius’ que
traduzido significa ‘mangas’ (de roupa) ou ‘luvas’.
Até o ano de 2010 o gênero era considerado monoespecífico (M. saccifera). Em trabalho realizado por Bernal & Galeano (2010) a
espécie M. martiana foi revalidada por apresentar características morfológicas diferenciadas, sobretudo em relação aos frutos. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Palmeira com estipe liso, folhas decíduas, lâmina foliar regularmente dividida em segmentos estreitos com poucas dobras, face
adaxial coberto por tricomas de coloração marrom-avermelhado, frutos com 3,0–4,5 cm de diâmetro revestidos por projeções
piramidais longas ....................... M. martiana
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Palmeira com estipe revestido pela base das folhas já caídas, lâmina foliar irregularmente dividida em segmentos
largos com muitas dobras, tricomas ausentes, frutos com 4,5–5,5 cm de diâmetro revestidos por projeções piramidais
curtas ............................................. M. saccifera

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.
Bernal R, Galeano G (2010) Notes on Mauritiella, Manicaria and Leopoldinia. Palms, 54(3): 119-132.
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Manicaria martiana Burret
DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) simples/cespitoso(s); diâm. (cm) 5.0 à 11; planta(s) com alt. (m) entre 2.5 à 6.0. Folha: número de folha(s)
de 6 à 20; divisão lâmina(s) foliar(es) regular(es); segmento(s) foliar(es) estreito(s) e com poucas dobra(s); face(s) adaxial dos
segmento(s) foliar(es) coberto por muitos tricoma(s). Fruto: diâm. 3.0 à 4.5 cm; coberto por projeção piramidal(ais) longa(s);
epicarpo de cor marrom.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com caule solitário ou cespitoso, 2,5–6 m de altura × 5–11 cm de diâmetro, sem espinhos, de cor marrom escuro,
cicatrizes de folhas conspícuas visíveis, internódios com cerca de 2 cm de comprimento. Folhas pinadas, 6–20 contemporâneas;
bainha e pecíolo medindo 102–150 cm de comprimento; pinas, 13–26 por lado, as basais com 80–121 cm de comprimento, as
médios de 72–150 cm de comprimento, e as apicais medindo de 22–40 cm de comprimento, glabras na face adaxial e cobertas
por tricomas persistentes de coloração marrom-avermelhados na face abaxial estes, facilmente vistos a olho nu. Inflorescências
interfoliares; profilo com de 15 cm de comprimento × 2,5 cm de largura de cor marrom-avermelhado; bráctea peduncular medindo
cerca de 50 cm de comprimento; pedúnculo medindo de 30–60 cm de comprimento × 1,5–2,0 cm de largura. Flores estaminadas
cobertas por brácteas, sépalas ovaladas, 2,5–3,5 mm de comprimento; pétalas lanceoladas, grossas, mais longas que as sépalas
medindo de 4,5–6,0 mm de comprimento. Flores pistiladas com sépalas de 3–3,5 mm de comprimento; pétalas lanceoladas, 6–7
mm de comprimento. Frutos bi ou trilobados sendo cada um dos lóbulos subglobosos medindo 3–4,5 cm de diâmetro; epicarpo de
cor marrom, coberto por projeções piramidais de textura amadeirada e visivelmente apontadas para o ápice.

COMENTÁRIO

A espécie anteriormente sinonimizada em M. saccifera foi revalidada por Bernal & Galeano devido à morfologia diferenciada
principalmente em relação aos frutos.
A espécie encontra-se distribuída sob solos arenosos a noroeste da região amazônica, ocorrendo desde a fronteira entre Brasil–
Colômbia estendendo-se até a região do município de Manaus, AM. Provavelmente também ocorre em áreas adjacentes do Peru.
A espécie é utilizada por locais para a construção de telhados, o endosperma imaturo é comestível e os frutos maduros fazem parte
da dieta de antas e javalis.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

BIBLIOGRAFIA

Bernal R, Galeano G (2010) Notes on Mauritiella, Manicaria and Leopoldinia. Palms, 54(3): 119-132.
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Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Manicaria saccifera Gaertn.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Manicaria saccifera, .

Tem como sinônimo
homotípico Pilophora saccifera (Gaertn.) H.Wendl.
heterotípico Manicaria atricha Burret
heterotípico Manicaria plukenetii Griseb. & H.Wendl.
heterotípico Manicaria saccifera  var.  mediterranea Trail
heterotípico Manicaria saccifera  var.  plukenetii (Griseb. & H.Wendl.) Drude
heterotípico Pilophora testicularis Jacq.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) simples/cespitoso(s); diâm. (cm) 15 à 20; planta(s) com alt. (m) entre 1 à 10. Folha: número de folha(s)
de 5 à 25; divisão lâmina(s) foliar(es) irregular(es); segmento(s) foliar(es) larga e com muitas dobra(s); face(s) adaxial dos
segmento(s) foliar(es) sem tricoma(s). Fruto: diâm. 4.0 à 6.0 cm; coberto por projeção piramidal(ais) curta(s); epicarpo de
cor acinzentado.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com caules solitário ou cespitoso, 1–10 m de altura × 15–20 cm de diâmetro, geralmente coberto com os remanescentes
da base das folhas já caídas. Folhas pinadas, 5–25 contemporâneas, 5 m ou mais de comprimento, eretas, rígidas, ocasionalmente
inteiras partindo-se com a idade; bainha 0,6–1 m de comprimento; pecíolo 0,2–2,5 m de comprimento; pinas, 26–55 por lado,
irregularmente distribuídas e dispostas no mesmo plano, glabras em ambas as faces, as da porção mediana medindo 1–1,8 m de
comprimento. Inflorescências interfoliares, pedunculadas, bráctea peduncular 68–90 cm de comprimento, fibrosa, persistente;
raque 35–60 cm; ráquilas simples ou raramente algumas bifurcadas. Flores subtendidas por brácteas pontiagudas, as estaminadas
densamente aglomeradas na parte apical das ráquilas e duas lateralmente adjacentes a cada flor feminina, 3 sépalas arredondadas,
3 pétalas duas vezes mais longas que as sépalas, numerosos estames. Flores pistiladas inseridas próximas à base das ráquilas
entre duas flores masculinas, 3 sépalas distintas e 3 pétalas desiguais, espessas. Frutos arredondados, bi ou trilobados, 4–6 cm de
diâmetro, epicarpo acinzentado, espesso, camada mais externa do mesocarpo lenhosa, revestida por projeções piramidais e parte
interna esponjosa; endocarpo fino e liso; endosperma homogêneo e oco.

COMENTÁRIO

As folhas são utilizadas para confecção de telhados devido à impermeabilidade e durabilidade. Da espata também são obtidas
fibras que são utilizadas localmente para produção de bolsas e chapéus e, devido à sua qualidade tem despertado o interesse para
o seu estudo e utilização em larga escala. Do estipe pode ser extraído o sagu ou amido de palmeira, o endosperma contém líquido
comestível, várias partes da palmeira são usadas medicinalmente. A palmeira apresenta potencial ornamental para composição de
jardins desde que cultivadas sobre a sombra de outras árvores.
A espécie ocorre no Brasil normalmente sob áreas influenciadas pelas marés e também próximas a ribeirões e rios, matas tropicais
úmidas de baixa altitude e solos alagados nos estados do Amazonas e Pará.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

631

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.E.L.S. Ribeiro, 1192, NY,  (NY01137386)
L. R. Noblick, 5025, NY, 1137387,  (NY01137387), Pará
H. T. Beck, 147, NY, 1137388,  (NY01137388), Pará

BIBLIOGRAFIA

Bernal R, Galeano G (2010) Notes on Mauritiella, Manicaria and Leopoldinia. Palms, 54(3): 119-132.
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Mauritia L.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mauritia, Mauritia carana, Mauritia flexuosa.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Mauritia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15722.

Tem como sinônimo
heterotípico Orophoma Drude

DESCRIÇÃO

Gênero formado por duas espécies pertencente à subtribo Mauritiinae juntamente com os gêneros Mauritiella e Lepidocaryum. As
palmeiras do gênero são dioicas, com estipe solitário, liso, colunar e com grandes folhas flabeliformes (forma de leque) partidas
em segmentos de tamanho semelhantes. As inflorescências são interfoliares, ramificadas até o nível de segunda ordem. Os
frutos são caracteristicamente cobertos por escamas sobrepostas de cor castanho-avermelhada, mesocarpo carnoso, de coloração
amarelo-alaranjado, endocarpo não diferenciado e endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O gênero está distribuído nas partes mais úmidas da América do Sul, ocorrendo frequentemente em vastas áreas naturais, planícies
periodicamente inundadas.
O nome do gênero foi dado em homenagem ao Conde Johan Mauritz van Nassau- Siegen (1604–1679), governador da colônia
holandesa no Recife durante o período da invasão holandesa no Brasil.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Palmeira  com estipe solitário, raramente cespitoso; bainha e base do pecíolo revestidos por uma massa de fibras longas e soltas;
frutos normalmente globosos, cobertos por pequenas escamas sobrepostas de 3–4 mm .. M. carana
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Palmeira  com estipe solitário; bainha e base do pecíolo não revestidos pela massa de fibras; frutos elipsoides-globosos, cobertos
por escamas sobrepostas com cerca de 6 mm.................................. M. flexuosa

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Mauritia carana Wallace
Tem como sinônimo
homotípico Orophoma carana (Wallace ex Archer) Spruce ex Drude

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) solitário(s) ou raramente cespitoso(s); alt. (m) 2 à 15; diâm. (cm) 30 à 50. Folha: flabeliforme(s) em número
de 6 à 12; lâmina(s) foliar(es) dividida(s) até mais de 1 terço(s) do comprimento; número de segmento(s) 120 à 140; compr.
(m) do segmento(s) cerca de 3.5; larg. (cm) do segmento(s) 5.0 à 5.5; bainha(s) e pecíolo(s) coberto por fibra(s) longa(s) e
solta(s); compr. (m) da bainha(s) 0.6 à 1.7; compr. (m) do pecíolo(s) 0.8 à 3.0. Inflorescência: compr. (m) do pedúnculo(s)
0.6 à 0.8; compr. (m) da parte ramificada(s) 1.1 à 1.8; número de ramificação(ções) primária(s) 24 à 36. Fruto: formato
globoso(s); diâm. (cm) 4.5 à 7.0; coberto por escama(s) pequena(s) de 3 à 4 mm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, ereto, colunar, raramente cespitoso, 2–15 m de altura × 30–50 cm de diâmetro, presença de raízes
aéreas com mais de 1 m de altura formando um cone na base do estipe. Folhas flabeliformes, 6–12 contemporâneas, divergentes,
as mortas geralmente persistentes; bainha aberta, 0,6–1,7 de comprimento, muitas fibras longas nas margens; pecíolo 0,8–3,0
m de comprimento com fibras na base; lâmina foliar partida até mais de um terço de seu comprimento em 120–140 segmentos,
os da porção mediana com cerca de 3,7 m de comprimento × 5,0–5,5 cm de largura, pêndulos e curtamente bífidos no ápice,
ocasionalmente com espinhos nas margens. Inflorescências interfoliares, ramificadas até o  nível de segunda ordem; a parte
ramificada da raque com 1,1–1,8 m de comprimento, 24 a 36 ramificações primárias e numerosas ráquilas; pedúnculo medindo
60–80 cm de comprimento; brácteas pedunculares, sobrepostas, tubulares e estriadas. Ráquilas estaminadas cilíndricas, portando
muitas flores com cálice tubular curtamente trilobado, 3 pétalas bem mais longas que as sépalas, estames 6, sendo 3 longos e
3 curtos; ráquilas pistiladas curtas portando flores pistiladas maiores que as estaminadas, cálice tubular, estriado e curtamente
trilobado, corola tubular no seu terço basal, presença de 6 estaminódios. Frutos globosos, 4,5–7,0 de diâmetro, epicarpo coberto
por  pequenas escamas sobrepostas medindo 3–4 mm, coloração castanho-avermelhada, mesocarpo carnoso, amarelo-alaranjado,
endocarpo não diferenciado, endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

A madeira do estipe é utilizada para confecção de objetos diversos, as folhas para cobertura de casas e os frutos consumidos
frescos ou processados em suco e doces. A espécie possui potencial ornamental.
No Brasil a espécie ocorre somente nos estados do Amazonas e Roraima, em florestas fechadas ou abertas, sobre solos mal
drenados e francamente arenosos. No estado do Amazonas ocorre com maior frequência ao norte do Rio Amazonas e, em
Roraima, na parte sul do estado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Campinarana, Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

H.E. Moore, 9546, NY, 1136903,  (NY01136903), Amazonas
A.J. Henderson, 483, NY, 1136902,  (NY01136902), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Mauritia flexuosa L.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mauritia flexuosa, .

Tem como sinônimo
heterotípico Mauritia flexuosa  var.  venezuelana Steyerm.
heterotípico Mauritia minor Burret
heterotípico Mauritia sagus Schult. & Schult.f.
heterotípico Mauritia setigera Griseb. & H.Wendl.
heterotípico Mauritia sphaerocarpa Burret
heterotípico Mauritia vinifera Mart.
heterotípico Saguerus americanus H.Wendl.

DESCRIÇÃO

Caule: estipe(s) solitário(s); alt. (m) 3 à 25; diâm. (cm) 23 à 80. Folha: flabeliforme(s) em número de 10 à 20; lâmina(s)
foliar(es) dividida(s) até quase até a(s) base; número de segmento(s) 45 à 230; compr. (m) do segmento(s) 1.2 à 2.2; larg.
(cm) do segmento(s) 4.5 à 5.0; bainha(s) e pecíolo(s) não coberto por fibra(s); compr. (m) da bainha(s) 1.0 à 2.1; compr. (m)
do pecíolo(s) 1.6 à 4.0. Inflorescência: compr. (m) do pedúnculo(s) 0.7 à 2.5; compr. (m) da parte ramificada(s) 1.4 à 2.4;
número de ramificação(ções) primária(s) 20 à 46. Fruto: formato elipsoide - oblongo(s); diâm. (cm) 3.5 à 5.5; coberto por
escama(s) cerca de 6 mm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, ereto, colunar, 3–25 m de altura × 23–80 cm de diâmetro, presença de raízes aéreas na base do
estipe. Folhas flabeliformes, 10–20 contemporâneas, espiraladamente distribuídas na copa, as mortas persistentes em indivíduos
jovens; bainha aberta, 1,0–2,1 de comprimento, fibras grossas envolvendo as folhas; pecíolo 1,6–4,0 m de comprimento com
fibras na base; lâmina foliar partida até quase a base em 45–230 segmentos, os da porção mediana com 1,2–2,2 m de comprimento
× 4,5–5,0 cm de largura, ocasionalmente com pequenos espinhos nas margens e fibras de coloração castanha sobre as nervuras na
face abaxial. Inflorescências interfoliares, ramificadas até o  nível de segunda ordem; a parte ramificada da raque com 1,4–2,4 m
de comprimento, 20 a 46 ramificações primárias e numerosas ráquilas; pedúnculo medindo 0,7–2,5 m de comprimento; brácteas
pedunculares, sobrepostas, tubulares e estriadas. Ráquilas estaminadas cilíndricas, portando muitas flores com cálice tubular
curtamente trilobado, 3 pétalas bem mais longas que as sépalas, estames 6, sendo 3 longos e 3 curtos; ráquilas pistiladas curtas
portando flores pistiladas maiores que as estaminadas, cálice tubular, estriado e curtamente trilobado, corola tubular no seu terço
basal, presença de 6 estaminódios. Frutos elipsoides-oblongos, 3,5-5,5 de diâmetro, epicarpo coberto por escamas sobrepostas
com cerca de 6 mm, coloração castanho-avermelhada, mesocarpo carnoso, amarelo-alaranjado, endocarpo não diferenciado,
endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O estipe é aproveitado como madeira para construção civil e móveis, a parte interna é processada em farinha usada para
fabricação de pães e mingaus. As folhas são utilizadas para cobertura de casas, o pecíolo para confecção de brinquedos e, os frutos
consumidos frescos ou processados como sucos, vinhos, geléias, bolos, sorvetes,  doces e farinha. Possui potencial ornamental.
No Brasil, a espécie encontra-se amplamente distribuída ocorrendo em todos estados da região Norte, Centro-Oeste, porção leste
do Nordeste e, no Sudeste, nos estados de Minas Gerais e São Paulo sobre solos mal drenados e francamente arenosos em diversos
ambientes.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.H. Nee, 34853, NY,  (P03P2N0067), Rondônia
M.J. Balick, 921, NY, 1136887,  (NY01136887), Pará

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Mauritiella Burret
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Mauritiella, Mauritiella aculeata, Mauritiella armata.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Mauritiella in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15724.

Tem como sinônimo
heterotípico Lepidococcus H.Wendl. & Drude

DESCRIÇÃO

Gênero formado por quatro espécies pertencente à subtribo Mauritiinae juntamente com os gêneros Mauritia e Lepidocaryum.
As palmeiras do gênero são dióicas, cespitosas, estipe armado com espinhos rígidos, folhas flabeliformes (formato de leque)
partidas em segmentos de tamanho semelhantes, cerosas na face adaxial, com ou sem espinhos na margem. As inflorescências são
robustas, interfoliares, ramificadas até o nível de segunda ordem. Os frutos são cobertos por escamas sobrepostas de cor castanho-
avermelhada, mesocarpo branco, espesso e carnoso, endocarpo pouco desenvolvido e endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O gênero é típico de florestas tropicais úmidas da América do Sul, ocorrendo principalmente em áreas baixas e periodicamente
inundáveis, normalmente próximos a rios e córregos. No Brasil ocorrem duas espécies, M. aculeata e M. armata.
O nome do gênero significa ‘pequena Mauritia’ resultante da combinação do nome genérico Mauritia com o diminutivo -ella.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Palmeira cespitosa com numerosas hastes, estipe de 3–8 m de altura; folhas flabeliformes partidas em segmentos pêndulos
com espinhos na margem, bainha com até 70 cm de comprimento; frutos com 4–5 cm de comprimento por 3,0–4,5 cm de
diâmetro .......................................................................................................................................................... M. aculeata
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Palmeira solitária ou cespitosa, estipe de 2–20 m de altura; folhas flabeliformes partidas em segmentos rígidos com poucos ou
sem espinhos na margem, bainha de 40–200 cm de comprimento; frutos com 2,5–3,5 cm de comprimento por 2,0–3,5 cm de
diâmetro ............................................................................................................................................. M. armata

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.
Bernal R, Galeano G (2010) Notes on Mauritiella, Manicaria and Leopoldinia. Palms, 54(3): 119–132
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Mauritiella aculeata (Kunth) Burret
Tem como sinônimo
basiônimo Mauritia aculeata Kunth
homotípico Lepidococcus aculeatus (Kunth) H.Wendl. & Drude
heterotípico Mauritia amazonica Barb.Rodr.
heterotípico Mauritia cataractarum (Dugand) Balick
heterotípico Mauritia gracile Wallace
heterotípico Mauritia limnophylla Barb.Rodr.
heterotípico Mauritiella cataractarum Dugand

DESCRIÇÃO

Caule: alt. (m) 3 à 8; diâm. (cm) 7 à 10; estipe(s) cespitoso(s); número de haste por planta(s) 10 à 50. Folha: comprimento
da bainha(s) até 70 cm; comprimento do pecíolo(s) 30 à 70 cm; espinho(s) na(s) margem(ns) dos segmento(s) presente(s);
número de folha(s) por planta(s) 5 à 9; número de segmento(s) por folha(s) 68 à 80; segmento(s) foliar(es) pêndulo(s).
Inflorescência: comprimento raque parte ramificada(s) 55 à 60 cm; número de ráquila na(s) inflorescência(s) feminina(s)
10 à 18. Fruto: comprimento 4 à 5 cm; diâm. 3.0 à 4.5 cm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe cespitoso, 3–8 m de altura × 7–10 cm de diâmetro, forma densas touceiras com até 50 hastes, normalmente
inclinados, armados com espinhos cônicos com cerca de 3 cm de comprimento. Folhas flabeliformes, 5–9 contemporâneas;
bainha parcialmente aberta, aproximadamente 70 cm de comprimento, branco, cerosa; pecíolo de 30–70 cm de comprimento,
revestido por cera de cor branca; lâmina foliar dividida até quase a base em 68–80 segmentos pêndulos, os da porção mediana
medindo de 65–80 cm de comprimento, cerosos na face inferior e com espinhos na margem. Inflorescências interfoliares,
ramificadas até o nível de segunda ordem, masculinas e femininas em plantas diferentes, pedúnculo com 20–40 cm de
comprimento; profilo 2,0–4,5 cm; bráctea peduncular, 6–7, sobrepostas, estriadas, 4–5 cm de comprimento. Flores estaminadas
simétricas, cálice e corola tubulares, 6 estames. Flores pistiladas maiores que as estaminadas, igualmente com cálice e corola
tubulares. Frutos oblongos-elipsoides, 4–5 cm de comprimento, epicarpo revestido por escamas sobrepostas de cor castanho-
avermelhadas; mesocarpo espesso, carnoso, esbranquiçado; endocarpo pouco diferenciado; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Os frutos são utilizados na alimentação humana. Do mesocarpo (polpa) é feito suco. A planta é bastante ornamental com potencial
para cultivo no paisagismo.
No Brasil, a espécie ocorre somente no estado do Amazonas, formando grandes colônias em áreas inundáveis, igarapés e igapós
de água negra, principalmente junto ao Rio Negro e seus afluentes.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 1904, RB, 281366, , ,  (RB00631550)
J. Revilla, 8500, NY (NY01136908), NY, 1136906,  (NY01136906), Pará
G.T. Prance, 15177, NY,  (NY01136911), NY,  (NY01136910), NY, 1136909,  (NY01136909), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Bernal R, Galeano G (2010) Notes on Mauritiella, Manicaria and Leopoldinia. Palms, 54(3): 119–132
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Mauritiella armata (Mart.) Burret
Tem como sinônimo
basiônimo Mauritia aculeata Mart.
basiônimo Mauritia armata Mart.
homotípico Lepidococcus armatus (Mart.) H.Wendl. & Drude
heterotípico Lepidococcus duckei (Burret) A.D.Hawkes
heterotípico Lepidococcus huebneri (Burret) A.D.Hawkes
heterotípico Lepidococcus intermedius (Burret) A.D.Hawkes
heterotípico Lepidococcus martianus (Spruce) A.D.Hawkes
heterotípico Lepidococcus peruvianus (Becc.) A.D.Hawkes
heterotípico Lepidococcus subinermis (Spruce) A.D.Hawkes
heterotípico Mauritia campylostachys (Burret) Balick
heterotípico Mauritia duckei (Burret) Balick
heterotípico Mauritia huebneri Burret
heterotípico Mauritia intermedia Burret
heterotípico Mauritia macrospadix (Burret) Balick
heterotípico Mauritia martiana Spruce
heterotípico Mauritia nannostachys (Burret) Balick
heterotípico Mauritia peruviana Becc.
heterotípico Mauritiella campylostachys Burret
heterotípico Mauritiella duckei Burret
heterotípico Mauritiella huebneri (Burret) Burret
heterotípico Mauritiella intermedia (Burret) Burret
heterotípico Mauritiella macrospadix Burret
heterotípico Mauritiella martiana (Spruce) Bureau
heterotípico Mauritiella nannostachys Burret
heterotípico Mauritiella peruviana (Becc.) Burret
heterotípico Oenocarpus dealbatus H.Wendl.
heterotípico Orophoma subinermis (Spruce) Drude

DESCRIÇÃO

Caule: alt. (m) 2 à 20; diâm. (cm) 8 à 30; estipe(s) solitário(s) ou cespitoso(s); número de haste por planta(s) 1 à 7. Folha:
comprimento da bainha(s) 40 à 200 cm; comprimento do pecíolo(s) 30 à 300; espinho(s) na(s) margem(ns) dos segmento(s)
presente(s) ou ausente(s); número de folha(s) por planta(s) 4 à 10; número de segmento(s) por folha(s) 60 à 100; segmento(s)
foliar(es) rígido(s). Inflorescência: comprimento raque parte ramificada(s) 20 à 130 cm; número de ráquila na(s)
inflorescência(s) feminina(s) 12 à 34. Fruto: comprimento 2.5 à 3.5 cm; diâm. 2.0 à 3.5 cm.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira estipe solitário ou cespitoso, liso, 2–20 m de altura × 8–30 cm de diâmetro, forma densas touceiras com poucas hastes,
densamente armadas na base com espinhos cônicos de até 8 cm de comprimento. Folhas flabeliformes, 4–10 contemporâneas;
bainha parcialmente aberta medindo de 0,4–2,0 m de comprimento e pecíolo de 0,3–3,5 m, ambos revestidos por uma camada
de cera branca; lâmina foliar dividida até quase a base em 60–100 segmentos rígidos, os da porção mediana medindo de 80–
120 cm de comprimento, branco-cerosos na face inferior, com ou sem espinhos na margem. Espécie dioica com inflorescências
interfoliares, ramificadas até o nível de segunda ordem, pedúnculo com 22–75 cm de comprimento; bráctea peduncular, 6–
10, cobrindo todo o pedúnculo. Flores estaminadas simétricas, cálice e corola tubulares, 6 estames. Flores pistiladas maiores
que as estaminadas, igualmente com cálice e corola tubulares. Frutos globosos, ovoides ou elipsoides-oblongos 2,5–3,5 cm
de comprimento, epicarpo revestido por escamas sobrepostas de cor castanho-avermelhadas; mesocarpo espesso, carnoso,
esbranquiçado; endocarpo pouco diferenciado; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Além do consumo do fruto fresco, populações locais fazem suco da polpa. Por sua beleza, a espécie apresenta grande potencial
para cultivo com fins ornamentais.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

No Brasil, a espécie ocorre em todos estados da região Norte, parte do Centro-Oeste, alguns estados do Nordeste e em Minas
Gerais em ambientes variados, normalmente sob solos úmidos, associados a margem de rios, matas úmidas e de galeria.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C. Martins, 1141, UB, Goiás
T.C. Plowman, 8425, NY, 877981,  (NY00877981), Tocantins
H.S. Irwin, 6645, NY
E. Pereira, 1819, RB, 91399, ,  (RB00631536)
A.J. Henderson, 239, NY, 567867,  (NY00567867), Amazonas

BIBLIOGRAFIA

Bernal R, Galeano G (2010) Notes on Mauritiella, Manicaria and Leopoldinia. Palms, 54(3): 119–132
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Metroxylon Rottb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Metroxylon, .

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB44618.

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Oenocarpus Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Oenocarpus, Oenocarpus bacaba, Oenocarpus balickii, Oenocarpus bataua,
Oenocarpus distichus, Oenocarpus mapora, Oenocarpus minor.

COMO CITAR

Lorenzi, H. 2020. Oenocarpus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15726.

Tem como sinônimo
heterotípico Jessenia H.Karst.

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Gênero de 9 espécies distribuídas na região Amazônica e estendendo-se para o norte até Costa Rica na América Central. Na
Amazônia brasileira ocorrem espécies. Pertence à tribo Euterpeae, que congrega também os gêneros Euterpe, Hyospathe,
Neonicholsonia e Prestoea, um grupo monofilético com suporte moderado em numerosos estudos (citado por Genera Palmarum,
2008). A monofilia do gênero, contudo, ainda não foi confirmada.
São palmeiras de médio a grande porte, monoicas, solitárias ou cespitosas, desprovidas de espinhos, (exceto por fibras rígidas das
margens das bainhas), com folhas regularmente pinadas (exceto O. simplex que as tem inteiras), caracterizadas principalmente
pelas inflorescências com aspecto de rabo de cavalo (raquilas inseridas num só lado de uma raque curta). Caule (estipe) ereto,
densamente coberto por fibras originadas da decomposição das bainhas foliares, tornando-se nu quando adultas (exceto O.
circuntextus), discretamente anelado, com palmito pouco definido no topo e ocasionalmente com raízes aéreas na base. Folhas
5-16 contemporâneas, dispostas espiraladamente ou de maneira dística e suberetas quando jovens; bainha envolvendo fortemente
o estipe e partindo-se parcialmente do lado oposto ao pecíolo, verde ou arroxeada, glabra ou escamosa na face abaxial, não
formando um palmito nítido, com fibras fortes nas margens ou com tecido fibroso em uma das espécies; pecíolo curto ou
raramente alongado, canaliculado na face adaxial e redondo na abaxial; pinas numerosas, largamente lanceoladas, distribuídas
regularmente e posicionadas num mesmo plano, ou agrupadas e dispostas em vários planos, glabras na face superior e igualmente
glabras e geralmente de cor cinza-prateada na face inferior devido à presença de cera. Inflorescências infrafoliares quando em
botão, logo tornando-se infrafoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem em um só lado da raque, exceto em uma espécie
que é espigada. A inflorescência com as raquilas longas, concentradas e pêndulas como um rabo de cavalo distingue prontamente
este gênero de todos os demais; pedúnculo curto até alongado, achatado e tomentoso; profilo curto, largo, achatado na face
adaxial e bicarenado, partindo-se na face abaxial, com margens dentadas; bráctea peduncular muito mais longa que o profilo,
cilíndrica, com bico apical e escamosa; raque mais longa que o pedúnculo, porém ainda curto e afinado em direção ao ápice;
raquilas mais ou menos flexuosas e pêndulas, curtas até alongadas, contendo tríades de flores (uma central feminina e duas laterais
masculinas) na sua porção basal e flores estaminadas aos pares ou solitárias na porção distal; flores estaminadas assimétricas,
pontiagudas quando em botão, com 3 sépalas distintas, valvadas e imbricadas ou brevemente conadas na base; pétalas também
3, distintas, ovadas e valvadas; estames 6, 7-8 ou 9-20, com filamentos cilíndricos e finos, distintamente curvos no ápice, com
anteras alongadas; flores pistiladas mais curtas que as estaminadas, com 3 sépalas distintas, suborbiculadas e imbricadas e também
3 pétalas distintas e imbricadas; gineceu ovoide, curto-pedicelado, unicarpelar e uniovulado, de estilete curto com 3 estigmas
carnosos. Frutos monospermos, elipsoides ou globosos, roxo-escuros, com mesocarpo suculento e oleoso, os quais são largamente
aproveitados pelas populações locais para o preparo de uma bebida muito apreciada. O nome Oenocarpus literalmente significa
“fruto-vinho”. Semente com endosperma geralmente homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies de Oenocarpus:
1- Bainhas foliares com algumas fibras pretas, longas e grossas circundadas por uma massa de fibras igualmente pretas porém
curtas e com aspecto de lã; sementes com endosperma ruminado..... O. bataua
1'- Bainhas foliares sem fibras pretas, longas e grossas; sementes com endosperma homogêneo 2
2- Folhas dispostas na copa num mesmo plano em duas direções opostas (dísticas)... O. distichus
2'- Folhas dispostas na copa espiraladamente em todas as direções 3
3- Caule solitário ou raramente cespitoso e mais ou menos espesso, de 3-22 m de altura; folhas pinadas, regular ou irregularmente
distribuídas sobre a raque  4
3'- Caule cespitoso e fino, de 2-13 m de altura; folhas inteiras ou pinadas com as pinas distribuídas a intervalos mais ou menos
regulares e dispostas num mesmo plano  5
4- Pedúnculo da inflorescência de 10-18 cm de comprimento, raque de 10-27 cm e raquilas em número de 105-250 de 80-150 cm
de comprimento; pinas da porção mediana da folha de 75-120 cm de comprimento... O. bacaba
4'- Pedúnculo da inflorescência de 6-8 cm de comprimento, raque de 6-11 cm e raquilas em número de 45-100 de 25-35 cm de
comprimento; pinas da porção mediana da folha de 60-75 cm de comprimento....  O. balickii
5- Folhas pinadas, com as pinas distribuídas a intervalos mais ou menos regulares e dispostas num mesmo plano sobre a raque;
inflorescência ramificada com numerosas raquilas 6
6- Pedúnculo da inflorescência de 9-15 cm de comprimento; raque de 8-11 cm e raquilas em número de 80-120 de 50-65 cm de
comprimento..... O. mapora
6'- Pedúnculo da inflorescência de 3,5-5,0 cm de comprimento, raque de 2,5-6,0 cm e raquilas em número de 30-70 de 25-55 cm
de comprimento.... O. minor 
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Oenocarpus bacaba Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Oenocarpus bacaba, .

Tem como sinônimo
homotípico Jessenia bacaba (Mart.) Burret
heterotípico Oenocarpus bacaba  var.  grandis (Burret) Wess.Boer
heterotípico Oenocarpus grandis Burret
heterotípico Oenocarpus hoppii Burret

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) solitário(s). Folha: bainha(s) foliar(es) sem fibra(s) longa(s) grossa(s) e preta; disposição na(s) copa
espiralada(s); folha(s) plumosa(s). Inflorescência: pedúnculo(s) da inflorescência(s) 10 - 18 cm; ráquila da inflorescência(s)
105 - 250. Fruto: fruto(s) endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule solitário, ereto e colunar, liso, de 7-20 m de altura e 15-25 cm de diâmetro, com palmito curto e grosso no ápice. Folhas
pinadas, algo plumosas, em número de 10-15 contemporâneas, de até 6 m de comprimento; bainha verde-arroxeada, fibrosa nas
margens, de 0,5-1,3 m de comprimento; pecíolo e raque tomentosos, esta última com 2,5-5,5 m de comprimento; pinas lineares,
distribuídas irregularmente em grupos de 2-9 e dispostas em diferentes planos sobre a raque, as da porção mediana de 75-120 cm
de comprimento e 3-5 cm de largura, com a superfície inferior de cinza-prateada. Inflorescências infrafoliares, ramificadas ao
nível de primeira ordem, com pedúnculo de 10-18 cm; profilo de 50-90 cm e bráctea peduncular de 0,6-1,9 m de comprimento;
raquilas em número de 105-250, finas e pêndulas como um rabo de cavalo, de 80-150 cm de comprimento. Flores unisexuadas de
ambos os sexos dispostos na mesma inflorescência em tríades, pares e solitárias. Frutos elipsoides, de 1,3-1,5 cm de comprimento,
roxo-escuros, com uma só semente.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M. Silva, s.n., NY, 1137472,  (NY01137472), Amazonas
O.C. Nascimento, s.n., NY, 1137475,  (NY01137475), Amazonas
G.T. Prance, 2187, INPA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Oenocarpus balickii F.Kahn
Tem como sinônimo
heterotípico Oenocarpus bacaba  var.  parvus Wess.Boer

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) solitário(s). Folha: bainha(s) foliar(es) sem fibra(s) longa(s) grossa(s) e preta; disposição na(s) copa
espiralada(s); folha(s) plumosa(s). Inflorescência: pedúnculo(s) da inflorescência(s) 6 - 8 cm; ráquila da inflorescência(s) 45 -
100. Fruto: fruto(s) endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule solitário ou raramente cespitoso, ereto, e colunar, de 7-14 m de altura e 6-12 cm de diâmetro, com palmito curto de cor
verde-arroxeado no ápice. Folhas em número de 7-11 contemporâneas, pinadas, planas; bainha fechada até dois terços de seu
comprimento com lígula fibrosa no ápice, de 45-75 cm de comprimento; pecíolo de 10-55 cm de comprimento e raque de
2,5-4,0 m, com pecíolo, bainha e raque densamente revestidos por tomento ou escamas vermelho-amarronzados; pinas lineares,
cinza-cerosas na face inferior, em número de 75-180 de cada lado da raque, dispostas muito juntamente em grupos de 2-5 e
bem separados um do outro, posicionadas num mesmo plano, as da porção mediana de 60-75 cm de comprimento e 3-4 cm
de largura. Inflorescências infrafoliares, ramificadas, com pedúnculo de 6-8 cm de comprimento e profilo de cerca de 36 cm;
bráctea peduncular densamente revestida por tomento vermelho-amarronzado na face abaxial, de 30-60 cm de comprimento;
raque de 6-11 cm, com 45-100 raquilas de 25-35 cm de comprimento e revestidas por tomento granular vermelho-amarronzado.
Flores unisexuadas, dispostas em tríades, pares e solitárias. Frutos elipsoides, de 1,5-1,8 cm de comprimento, com endosperma
homogêneo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Quinet, 867, RB, 444805, ,  (RB00631313), Acre
M. T. V. do A. Campos, 951, NY, 755499,  (NY00755499), Acre
A. J. Henderson, 834, NY, 1109605,  (NY01109605), Amazonas
M.T.V.A. Campos, 951, NY
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Oenocarpus bataua Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Oenocarpus bataua, Oenocarpus bataua var. bataua.

Tem como sinônimo
homotípico Jessenia bataua (Mart.) Burret

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) solitário(s). Folha: bainha(s) foliar(es) com fibra(s) longa(s) grossa(s) e preta; disposição na(s) copa
espiralada(s); folha(s) plumosa(s). Inflorescência: pedúnculo(s) da inflorescência(s) 3 - 5 cm; ráquila da inflorescência(s)
numerosa(s). Fruto: fruto(s) endosperma ruminado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule solitário, ereto e geralmente colunar, liso, de 5-25 m de altura e 20-45 cm de diâmetro, com raízes fasciculadas visíveis
na base e desprovido de palmito no topo. Folhas em número 10-20, eretas e dispostas de maneira divergente; bainha aberta de
1-2 m de comprimento, persistente nas plantas jovens, com muitas fibras nas margens e com algumas fibras longas e grossas
envolvidas por uma massa de fibras finas com aspecto de lã (remanescentes da lígula); pecíolo de 0,7-1,6 m de comprimento e
raque de 3-11 m; pinas em número de 70-160 de cada lado da raque, cinza-cerosas na face inferior, distribuídas regularmente
e num mesmo plano, as da porção mediana da folha de 0,8-1,8 m de comprimento por 4-14 cm de largura. Inflorescências
infrafoliares, pêndulas, ramificadas, com pedúnculo curto, profilo de 0,7-1,1 m de comprimento e bráctea peduncular decídua de
1,2-2,2 m; raque de 20-50 cm e raquilas em número de 120-370 de 0,7-1,2 m de comprimento. Frutos oblongos, de 2,7-4,5 cm de
comprimento, roxo-escuros e com endosperma ruminado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Andrew J. Henderson, 1167, CEN (CEN00012530), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Oenocarpus bataua Mart. var. bataua
Tem como sinônimo
heterotípico Jessenia polycarpa H.Karst.
heterotípico Jessenia repanda Engl.
heterotípico Jessenia weberbaueri Burret
heterotípico Oenocarpus batawa Wallace

DESCRIÇÃO

Folhas em número de 10-20, eretas, com bainha aberta de 1-2 m de comprimento, com muitas fibras nas margens, pecíolo de
0,7-1,6 m e raque de 4-11 m; lâmina pinada, com 70-160 pinas distribuídas uniformemente ao longo da raque.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Rabelo, 28, INPA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Oenocarpus distichus Mart.
Tem como sinônimo
heterotípico Oenocarpus discolor Barb.Rodr.
heterotípico Oenocarpus tarampabo Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) solitário(s). Folha: bainha(s) foliar(es) sem fibra(s) longa(s) grossa(s) e preta; disposição na(s) copa dística(s);
folha(s) plumosa(s). Inflorescência: pedúnculo(s) da inflorescência(s) 8 - 11 cm; ráquila da inflorescência(s) 50 - 160. Fruto:
fruto(s) endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule solitário, ereto, e colunar, de 5-10 m de altura e 10-18 cm de diâmetro, com palmito visível no topo. Folhas pinadas,
plumosas, 9-12 contemporâneas, dispostas em um mesmo plano em duas direções (dística); bainha verde oliva, de 0,5-1,0 m de
comprimento, com as margens desintegrando-se em fibras; pecíolo de 20-40 cm e raque de 2,5-5,5 m; pinas lanceoladas, 40-130
de cada lado da raque, distribuídas irregularmente em grupos e dispostas em diferentes planos, as da porção mediana da folha de
0,7-1,4 m de comprimento. Inflorescências infrafoliares, ramifica-das, com pedúnculo de 8-11 cm, profilo de 50-80 cm e bráctea
peduncular decídua de 1,1-1,4 cm de comprimento; raque de 9-33 cm, com 50-160 raquilas revestidas por tomento granular aver-
melhado de 56-95 cm de comprimento. Frutos globosos ou elipsoides, de cerca de 2 cm de comprimento, roxo-escuro, com polpa
(mesocarpo) branca.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Rondônia, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.M.S. Miralha, s.n., INPA, 186903, , , , ,  (INPA0186903)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Oenocarpus distichus Mart.

Figura 2: Oenocarpus distichus Mart.

Figura 3: Oenocarpus distichus Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Oenocarpus distichus Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Oenocarpus mapora H.Karst.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Oenocarpus mapora, .

Tem como sinônimo
heterotípico Oenocarpus dryanderae Burret
heterotípico Oenocarpus macrocalyx Burret
heterotípico Oenocarpus mapora  subsp.  dryanderae (Burret) Balick
heterotípico Oenocarpus multicaulis Spruce
heterotípico Oenocarpus panamanus L.H.Bailey

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) cespitoso(s). Folha: bainha(s) foliar(es) sem fibra(s) longa(s) grossa(s) e preta; disposição na(s) copa
espiralada(s); folha(s) plana(s). Inflorescência: pedúnculo(s) da inflorescência(s) 9 - 15 cm; ráquila da inflorescência(s) 80 -
120. Fruto: fruto(s) endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule geralmente cespitoso, formando touceiras de 3-10 hastes, de 5-15 m de altura e 5-17 cm de diâmetro, com palmito discreto
no topo e raízes fasciculadas visíveis na base. Folhas pinadas, 6-10 contemporâneas, planas, com a lâmina muito variável dentro
e entre as populações; bainha fechada de 0,5-1,4 m de comprimento, com lígula fibrosa de cerca de 20 cm; pecíolo de 20-60 cm
e raque de 2,4-5,0 m de comprimento, ambos revestidos por denso tomento marrom; pinas em número de 40-90 de cada lado,
distribuídas mais ou menos regularmente (as da porção média agrupadas), e dispostas num mesmo plano, de comprimento médio
de 60-98 cm. Inflorescências infrafoliares, com pedúnculo de 9-15 cm, profilo de 30-53 cm e bráctea peduncular de 50-80 cm de
comprimento; raque ou eixo da inflorescência de 8-11 cm, com 80-120 raquilas de 50-65 cm e densamente revestidas por tomento
vermelho-amarronzado. Frutos oblongos, de 2-3 cm de comprimento, roxo-escuros, lisos, com mesocarpo suculento, branco e
levemente acidulado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Rabelo, 58, INPA
B. A. Krukoff, 7052, NY,  (NY01137508), NY,  (NY01137507), NY, ,  (NY01137506), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Oenocarpus minor Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Oenocarpus minor, .

Tem como sinônimo
heterotípico Oenocarpus huebneri Burret
heterotípico Oenocarpus intermedius Burret
heterotípico Oenocarpus microspadix Burret
heterotípico Oenocarpus minor  subsp.  intermedius (Burret) Balick

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) cespitoso(s). Folha: bainha(s) foliar(es) sem fibra(s) longa(s) grossa(s) e preta; disposição na(s) copa
espiralada(s); folha(s) plana(s). Inflorescência: pedúnculo(s) da inflorescência(s) 3 - 5 cm; ráquila da inflorescência(s) 30 -
70. Fruto: fruto(s) endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule geralmente cespitoso, formando touceiras de 4-7 hastes, de 3-8 m de altura e 4-7 cm de diâmetro, com palmito visível no
topo. Folhas pinadas, planas, 5-13 contemporâneas; bainha parcialmente fechada, de 40-50 cm, com fibras nas margens e lígula
fibrosa no ápice de cerca de 20 cm; pecíolo de 20-50 cm e raque de 2-4 m, bainha, pecíolo e raque glabrescentes e revestidos por
tomento ou escamas vermelho-amarronzados; pinas em número de 42-80 de cada lado, lineares, distribuídas regularmente e num
mesmo plano sobre a raque, as da porção mediana da folha de 54-68 x 3-6 cm. Inflorescências infrafoliares, com pedúnculo de
3-5 cm e profilo de cerca de 30 cm de comprimento; raque ou eixo da inflorescência de 2,5-6 cm, com 30-70 raquilas de 25-55
cm de comprimento e revestidas por tomento granuloso marrom-avermelhado. Frutos oblongos, de 1,5-2,0 cm de comprimento,
roxo-escuros, com endosperma homogêneo. Espécie muito semelhante a O. mapora, sendo por alguns considerada a mesma
espécie. Difere dela, principalmente pelo menor comprimento do pedúnculo, da raque e das raquilas da inflorescência e, pelo
menor número de raquilas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 640, INPA
G.T. Prance, 8278, NY,  (NY01137524), NY,  (NY01137525), Rondônia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Oncosperma Blume
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Oncosperma, .

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB612853.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Phoenicophorium H. Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Phoenicophorium, .

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB614957.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

658

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB614957
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB614957


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Phoenix L.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Phoenix, Phoenix acaulis, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix
roebelenii, Phoenix rupicola, Phoenix sylvestris.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB130775.

Tem como sinônimo
heterotípico Elate L.
heterotípico Palma Mill.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)
Sudeste (São Paulo)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Phoenix acaulis Roxb.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Possíveis ocorrências
Sudeste (São Paulo)

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p351.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Phoenix canariensis H.Wildpret
Tem como sinônimo
homotípico Phoenix canariensis Chabaud
heterotípico Phoenix cycadifolia Regel

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

N.S.Chukr, 606, PMSP (PMSP003386)
A.R. Reitz, 7442, FLOR (FLOR0060238), Santa Catarina
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Phoenix dactylifera L.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.S. Guedes, 20933, ALCB (ALCB009984), Bahia
R.M. Klein, 9379, FLOR (FLOR0003343), Santa Catarina
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Phoenix roebelenii O'Brien
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.J.F.Garcia, 1165, PMSP (PMSP003645)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Phoenix rupicola T.Anderson
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Distrito Federal)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.A.Alves, 73, PMSP (PMSP007420), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.356.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Phoenix sylvestris (L.) Roxb.
Tem como sinônimo
basiônimo Elate sylvestris L.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.A.Alves, 81, PMSP (PMSP007559), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.357.

665

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Pholidostachys H.Wendl. ex Hook.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pholidostachys, Pholidostachys synanthera.

COMO CITAR

Lorenzi, H. 2020. Pholidostachys in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34075.

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Gênero com apenas 4 espécies, distribuído desde a América Central (Costa Rica, Panamá) até a América do Sul (Colômbia,
Equador, Peru e Brasil), onde cresce no sub-bosque da floresta tropical úmida de terrenos não inundáveis (terra firme),com apenas
uma espécie encontrada em território brasileiro bem no seu extremo oeste. Constitui um grupo monofilético com grande suporte
na maioria dos estudos recentemente realizados (citados por Genera Palmarum, 2008), O nome se originou da junção das palavras
pholidos = escama e stachys = espiga, em referência às brácteas alveolares das raquilas.
São palmeiras monoicas (com inflorescências unissexuadas, porém de ambos os sexos na mesma planta), de pequeno a médio
porte, solitárias, desprovidas de espinhos e caracterizadas principalmente pela presença de pecíolos longos e delicados (finos).
Caule (estipe) ereto, fino, densamente anelado pelas cicatrizes foliares. Folhas pinadas reduplicadas, em pequeno número e
dispostas espiraladamente; bainha inicialmente tubular, logo partindo-se opostamente ao pecíolo e não formando palmito, de
textura coriácea e fina, de margens fibrosas, levemente pubescente na face adaxial e com denso tomento marrom-avermelhado
na abaxial; pecíolo longo e muito fino, frizado na face adaxial, estreitamente quinado ou plissado e mais ou menos tomentoso
na abaxial, formando um “V” em corte transversal; folíolos (pinas) distribuídas regularmente ou irregularmente sobre a raque e
dispostos num único plano, largamente lanceolados e afinados em direção ao ápice, os da porção mediana da raque mais longos
que os proximais e distais, com várias dobras estreitas, com nervuras principais elevadas e levemente tomentosas na base da face
adaxial e esparsamente revestidos por escamas e por densa camada de cera na face abaxial. Inflorescências solitárias, interfoliares,
eretas, logo tornando-se pêndulas e infrafoliares, espiciformes (espigadas) ou ramificadas ao nível de primeira ordem; pedúnculo
curto, redondo ou mais ou menos achatado; profilo curto e tubular, achatado e bicarenado na face adaxial, inserido próximo
da base do pedúnculo, partindo-se no ápice na face abaxial e irregularmente coberto por tomento avermelhado-escuro; bráctea
peduncular tubulosa com um curta ponta sólida, muito mais longa que o profilo e inserido bem acima dele, partindo-se na face
adaxial próximo do ápice, decídua ou persistente e finamente cobertas por tomento avermelhado; raque ausente, muito curta ou
alongada, portando com disposição espiralada, brácteas irregulares curtas e rijas, cada uma envolvendo uma raquila; raquilas com
pequenas brácteas obovadas, cada uma envolvendo uma tríade de flores (uma pistilada no meio e duas estaminadas) contida num
alvéolo (pequenas cavidades); flores estaminadas exertas apenas metade do seu comprimento na antese, com 3 sépalas imbricadas
basalmente e 3 pétalas ovadas fundidas na base até metade do seu comprimento e livres no ápice; estames em número de 6, com
os filetes fundidos na base na forma de um tubo e livres no ápice, com anteras sagitadas e médiofixas; pistilódios presentes;
flores pistiladas providas de 3 sépalas imbricadas porém livres e 3 pétalas carnosas valvadas, fundidas na base até metade do
seu comprimento e livres no ápice, com tubo estaminodial digitalmente lobado; gineceu sincárpico, trilocular e triovulado, com
estilete central alongado terminando em 3 estigmas excertos dos alvéolos; frutos obovoides, com remanescente estigmático
basal; epicarpo liso e geralmente de cor púrpura quando maduros; mesocarpo delgado e carnoso granulado; endocarpo duro,
esbranquiçado, com um pequeno opérculo sobre o embrião; semente única, elipsoide, de endosperma homogêneo e embrião
basal. 
Vegetativamente muito semelhante ao gênero Geonoma, do qual se distingue principalmente por suas plantas terem ovário
trilocular, enquanto que as deste gênero o têm unilocular, além de terem frutos maiores (1,4-2,5 cm contra 0,5-1,3 cm de
comprimento).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Pholidostachys synanthera (Mart.)
H.E.Moore
Tem como sinônimo
basiônimo Geonoma synanthera Mart.
homotípico Calyptrogyne synanthera (Mart.) Burret
homotípico Calyptronoma synanthera (Mart.) L.H.Bailey
heterotípico Calyptrogyne kalbreyeri Burret
heterotípico Calyptrogyne robusta (Trail) Burret
heterotípico Calyptrogyne weberbaueri Burret
heterotípico Calyptronoma kalbreyeri (Burret) L.H.Bailey
heterotípico Calyptronoma robusta Trail
heterotípico Calyptronoma weberbaueri (Burret) L.H.Bailey

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule solitário, ereto, de 1,8-5,0 m de altura por 3-8 cm de diâmetro. Folhas pinadas, em número de 10-25 contemporâneas;
bainha aberta e não formando palmito, com fibras nas margens, de 14-15 cm de comprimento; pecíolo e raque ferrugíneo-
tomentosos, de 25-95 cm e 47-124 cm de comprimento, respectivamente; pinas em número de 5-17 de cada lado, distribuídas
regularmente e dispostas num mesmo plano sobre a raque, as da porção mediana de 43-60 cm de comprimento por 3,5-13 cm
de largura. Inflorescências interfoliares, ramificadas ao nível de primeira ordem; pedúnculo de 32-70 cm de comprimento, com
profilo de 31-51 cm e bráctea peduncular de 40-57 cm, ambas lenhosas, achatadas, ferrugíneas e tomentosas; raque de 11-40
cm, com 7-17 raquilas, as da base da raque geralmente bífidas, de 40-64 cm de comprimento por quase 1 cm de diâmetro, com
as cavidades florais (alvéolos) dispostas em fileiras verticais próximas; flores estaminadas de cerca 6 mm de comprimento e
pistiladas de 3,5 mm na antese; frutos ovoides, de cor negra na maturação, de 1,4-1,7 cm de comprimento, com mesocarpo
suculento e espesso.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Lleras, 16971, INPA, NY,  (NY01138037), Amazonas
R. Pardini, 16, NY, 1138038,  (NY01138038), Amazonas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Phytelephas Ruiz & Pav.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Phytelephas, Phytelephas macrocarpa.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Phytelephas in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22182.

Tem como sinônimo
heterotípico Elephantusia Willd.
heterotípico Palandra O.F.Cook
heterotípico Yarina O.F.Cook

DESCRIÇÃO

Estipe ereto ou cespitoso e com a bainha das folhas já caídas presas a este. Folhas pinadas, planas, glabras; bainha tubular e
ocasionalmente com uma lígula grande oposta ao pecíolo, sendo o último curto, ausente ou raramente alongado; raque foliar
triangular em corte transversal, revestida por escamas marrom-acinzentadas na face abaxial. Inflorescências interfoliares,
estaminadas e pistiladas diferenciadas, as masculinas são longas, cilíndricas, pêndulas, não ramificadas, com pedúnculo e profilo
curtos e com bráctea peduncular completa; inflorescências femininas capitadas, pedúnculo curto e achatado, profilo e primeira
bráctea peduncular semelhante à inflorescência masculina, porém com numerosas outras brácteas, maiores que as estaminadas.
Flores estaminadas sésseis ou com um pedicelo comum, em grupos de 4, normalmente sem brácteas e com perianto em forma
de cúpula com sépalas e pétalas fusionadas. Flores pistiladas assimétricas, com bráctea pontiaguda e espiraladamente disposta, 3
sépalas triangulares e 4-10 pétalas estreitas e variadamente dobradas, estaminódios. Frutos agregados e individualmente cobertos
por projeções lenhosas e pontiagudas,  mesocarpo carnoso, amarelo, endocarpo fino, duro. Sementes 3-10, endosperma sólido,
branco, bastante duro.

COMENTÁRIO

O gênero compreende sete espécies distribuídas principalmente na América do Sul. É registrada a ocorrência de apenas uma
espécie para o Brasil (P. macrocarpa) com distribuição restrita à áreas dos estados do Acre e Amazonas. Embora não exista
registro, é possível que a espécie P. tenuicaules ocorra no território brasileiro, já que esta pode ser encontrada na Amazônia
peruana em região próxima a fronteira nacional.
O aspecto semelhante do endosperma ao marfim animal deu o nome ao gênero, derivado das palavras gregas phyt  que significa
'planta' e elephas, elefante.
As palmeiras do gênero são dióicas e com estrutura floral e frutífera bem diferenciada e portanto de fácil reconhecimento.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Norte (Acre, Amazonas)
Possíveis ocorrências
Norte (Pará)

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Ferreira MGR (2005) Jarina (Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav.). Porto Velho:Embrapa Rondônia, 4 p. Disponível
em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/859533/1/folderjarina.pdf
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F. Noblick LR, Ferreira E. (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto
Plantarum. 368 p. 
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav.
Tem como sinônimo
homotípico Elephantusia macrocarpa (Ruiz & Pav.) Willd.
homotípico Elephantusia microcarpa (Ruiz & Pav.) Willd.
homotípico Phytelephas microcarpa Ruiz & Pav.
homotípico Yarina microcarpa (Ruiz & Pav.) O.F.Cook
heterotípico Phytelephas karstenii O.F.Cook

DESCRIÇÃO

É uma palmeira baixa, com estipe solitário ou raramente cespitoso ou subterrâneo, coberto pelos remanescentes da base
das folhas já caídas. As folhas são pinadas, planas, com 3-7 m de comprimento. Apresenta inflorescências interfoliares com
morfologia diferenciada para cada sexo (espécie dióica). A inflorescência masculina é espigada, com 30-50 cm de comprimento
e, as femininas são ramificadas e oblongas. As infrutescências são grandes formadas por frutos agregados, estes por sua vez,
cobertos por projeções semelhantes a grandes acúleos lenhosos. O mesocarpo é carnoso e de coloração amarela. Cada fruto
contém de 8-12 sementes com cerca de 2 cm de diâmetro. O endosperma é um líquido claro quando a semente é imatura, com
o passar do tempo se torna gelatinosa, na maturidade se tornando sólido, de coloração branca e opaca, com aspecto muito
semelhante ao marfim.

COMENTÁRIO

A espécie é utilizada para diversos fins pelas populações locais, tais como o uso de suas folhas para cobertura de casas e das fibras
para a confecção de cordas e da polpa (mesocarpo) para alimentação humana e de animais. No entanto, a parte mais utilizada da
espécie são suas sementes, que pela similaridade com o marfim é conhecida em algumas regiões como 'marfim-vegetal', sendo
empregada na confecção de peças artesanais, de joalheria, teclas de piano e outras aplicações.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)
Possíveis ocorrências
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

E. Ferreira, 70, NY,  (NY00869977), NY,  (NY01138038), UFACPZ, Acre
B.A. Krukoff, 5811, NY, 869975,  (NY00869975), Acre
A.J. Henderson, 1140, NY, 1194344,  (NY01194344), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Ferreira MGR (2005) Jarina (Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav.). Porto Velho:Embrapa Rondônia, 4 p. Disponível
em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/859533/1/folderjarina.pdf
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F. Noblick LR, Ferreira E. (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto
Plantarum. 368 p.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Pinanga Blume
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pinanga, Pinanga coronata, Pinanga patula.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609573.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Pinanga coronata (Blume ex Mart.) Blume
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

G.M.P.Ferreira, 333, PMSP (PMSP012414)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Pinanga patula Blume
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., RB,  (RB00771077), Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Prestoea Hook.f.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Prestoea, Prestoea schultzeana.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Prestoea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22185.

Tem como sinônimo
heterotípico Martinezia Ruiz & Pav.
heterotípico Oreodoxa Willd.

DESCRIÇÃO

O gênero é formando por palmeiras monóicas de pequeno a médio porte; estipe cespitoso, raramente solitário, ereto ou
procumbente, ocasionalmente curto e subterrâneo, coloração marrom ou cinza, por vezes engrossado na base, cicatrizes foliares
discretas ou evidentes, raízes adventícias presentes ou ausentes na base. Folhas regular ou irregularmente pinadas, ocasionalmente
inteiras, bainha inicialmente tubular partindo-se no lado oposto do pecíolo, não formando palmito ou, parcialmente fechada
formando um esboço de palmito, geralmente tomentosa ou escamosa, logo tornando-se glabra, pecíolo médio a longo, caniculado
na face adaxial e arredondado na abaxial, revestido densamente com tomento escuro ou escamas; raque longa caniculada na base
e achatada ou quinada na face adaxial e arredondada e tomentosa na abaxial; pinas inseridas uniformemente na raque, dispostas
em único plano, glabras na face adaxial e levemente tomentosas ou frequentemente cerosas  na face abaxial. Inflorescências
interfoliares quando em botão e intrafoliares na antese e frutificação, ramificadas ao nível de primeira ordem e raramente simples
(espigadas); pedúnculo curto ou alongado, mais longo que a raque; profilo persistente, mais curto que a bráctea peduncular,
tubular e bicarenado lateralmente, parcialmente achatados, de textura cartácea ou coriácea e variavelmente revestido por escamas;
bráctea peduncular geralmente persistente, normalmente mais longa que o prófilo, cilíndrica, com bico lenhoso, de textura
cartácea ou coriácea; raque coberta por brácteas finas curtas e rígidas, de forma espiralada, cobrindo cada um das ráquilas;
ráquilas de coloração branca na antese e vermelhas na frutificação, revestidas por pelos macios claros ou tomento vermelho
ou marrom, ou glabras; brácteas raquilares rasas envolvendo tríades de flores na parte basal e flores estaminadas solitárias
ou pareadas no ápice; flores estaminadas simétricas ou assimétricas com 3 sépalas livres e curtamente imbricadas na base,
flores pistiladas ovóides igualmente com 3 sépalas distintas imbricadas e 3 pétalas distintas e imbricadas, arredondadas com
ápice valvado; frutos globosos, epicarpo liso, negro; mesocarpo carnoso fibroso; endocarpo fino; semente globosa, afixada
lateralmente, endosperma ruminado.

COMENTÁRIO

O nome do gênero foi dado em homenagem ao botânico inglês Henry Prestoe (1842-1923) que realizou coletas na Ilha de
Trinidad, Trinidad & Tobago.
O gênero pertence à tribo Euterpeae, com dez espécies e algumas variedades, ocorrendo em áreas com altitudes moderadas, solos
bem drenados de florestas tropicais úmidas em países da América Central, Ilhas do Mar do Caribe e na América do Sul nos países
andinos estendendo-se até Amazônia ocidental.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Prestoea schultzeana (Burret) H.E.Moore
Tem como sinônimo
basiônimo Euterpe schultzeana Burret
heterotípico Prestoea asplundii H.E.Moore

DESCRIÇÃO

Palmeira com estipe simples ou cespitoso com 0,5–4,6 m de altura por 3,0–5,5 cm de diâmetro, apresentando em sua base raízes
adventícias que alcançam até 70 cm do solo em formato de cone. Folhas pinadas, 4–10 contemporâneas; bainhas abertas com 37–
50 cm de comprimento; pecíolo de 80–160 cm; raque com 1,2–2,2 m de comprimento; pinas linear-lanceoladas, 32–38 por lado,
uniformemente distribuídas e dispostas em um único plano, medindo, as da região mediana da folha, 46–58 cm de comprimento.
Inflorescências interfoliares, ramificadas, de coloração vermelha; pedúnculo com 45–80 cm de comprimento, profilo, 18–37
cm; bráctea peduncular de 62–122 cm de comprimento; raque com 4–30 cm com 5–13 ráquilas que medem de 16–75 cm; flores
dispostas em tríades na base da ráquila; flores estaminadas pareadas ou solitárias no ápice, as últimas com sépalas deltóides e
pétalas lanceolado-ovadas; frutos globosos, epicarpo liso, negro, medindo 0,7–1,0 de diâmetro contendo uma semente globosa,
0,5–0,7 cm de diâmetro, endosperma levemente ruminado. 

COMENTÁRIO

Espécie típica da região pré-andina oriental se estendendo para o leste até a Amazônia ocidental, o Brasil ocorrendo no estado do
Acre em sub-bosques de floresta densa em áreas inundáveis, próximos a rios e córregos.
Devido à suas características morfológicas e tipo de habitat, a espécie é considerada ornamental com potencial de cultivo no
paisagismo de interiores e jardins à meia-sombra.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, desconhecido

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Ferreira, 8347, NY, UFACPZ

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Pritchardia Seem. & H.Wendl. ex
H.Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pritchardia, Pritchardia pacifica.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609576.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Pernambuco)
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Pritchardia pacifica Seem. & H.Wendl.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Pernambuco)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Macêdo, S.P., s.n., EAC (EAC0020103), Ceará
Silva, L.R., 49, UFRN, ,  (UFRN00014823), Pernambuco
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Pseudophoenix H. Wendl. ex Sarg.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Pseudophoenix, .

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Pseudophoenix in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609471.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

BIBLIOGRAFIA

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ptychosperma Labill.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ptychosperma, Ptychosperma elegans, Ptychosperma macarthurii.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593451.

Tem como sinônimo
heterotípico Seaforthia R.Br.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ptychosperma elegans (R.Br.) Blume
Tem como sinônimo
basiônimo Seaforthia elegans R.Br.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. C. C. Reis, 799, RB, 412494, , ,  (RB00631554), Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ptychosperma macarthurii (H.Wendl. ex
H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. C. C. Reis, 800, RB, 412024, , , ,  (RB00631557), Rio de Janeiro
S.J. De Sordi, 46, PMSP, 412024 (PMSP008429)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Raphia P.Beauv.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Raphia, Raphia farinifera, Raphia taedigera.

COMO CITAR

Lorenzi, H. 2020. Raphia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34078.

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Este é um dos dois gêneros americanos de palmeiras que compartilham espécies com o continente africano. Há uma única espécie
americana e várias na África e Madagascar. A espécie americana é distribuída na costa litorânea sob a influência das marés da
América Central e norte da América do Sul até a foz do Rio Amazonas. Pertence à subtribo monogenérica Raphiinae, um grupo
monofilético com moderado suporte (citado em Genera Palmarum, 2008). O nome Raphia é derivado do nome popular rofia da
língua Malagasy. 
São palmeiras monoicas, geralmente robustas, acaulescentes ou arbóreas, solitárias ou cespitosas, com folhas pinadas gigantes
e frequentemente com bainhas foliares fibrosas, caracterizadas principalmente por ser monocárpicas ou hapaxânticas (a planta
ou o caule morre após a frutificação) e pelas inflorescências com raquilas portando flores pistiladas solitárias próximo da base e
estaminadas solitárias na sua porção distal. Caules (estipes) geralmente escondidos parcialmente pelos remanescentes da base das
folhas, com entrenós ocasionalmente portando raízes-espinhos curtas e dispostas ascendentemente. Folhas pinadas numerosas,
muito longas e sem abscisão nítida; bainha desprovida de espinhos e partindo-se opostamente ao pecíolo, com ou sem uma
lígula destacada, desintegrando-se em finas lâminas ou algumas vezes parcialmente em feixes de fibras negras; pecíolo curto
ou muito longo, não espinhoso, quase sempre profundamente canaliculado na parte basal da face adaxial e arredondado em
direção à lâmina; raque desprovida de espinhos, angulada na face adaxial e arredondada na abaxial; folíolos (pinas) lineares,
numerosos, distribuídos regularmente ou agrupados e dispostos em vários planos, conferindo à folha aparência plumosa,
frequentemente esbranquiçados na face inferior e armados por curtos espinhos ao longo das margens e nervuras principais, as
margens frequentemente muito engrossadas e as nervuras principais muito largas. Inflorescências ramificadas até o nível de
segunda ordem, produzidas simultaneamente nas axilas das folhas mais apicais, tanto interfoliar e pêndulas ou agregadas numa
inflorescência suprafoliar composta, ereta, muito longa e maciça; pedúnculo curto; profilo tubular, bicarenado, apertado sobre
o pedúnculo ou inflado, algumas vezes partido opostamente à quilha, com 1-2 lobos triangulares; bráctea peduncular várias
(cerca de 6), infladas na base com limbos triangulares; raque muito mais longa que o pedúnculo; ramos florais de primeira
ordem envolvidos por brácteas tubulares dísticas ou dispostas em 4 fileiras; raquilas simples numerosas, com brácteas raquilares
envolvendo-as apertadamente, contendo brácteas triangulares que por sua vez envolvem flores pistiladas na base e estaminadas na
sua porção distal; flores unissexuadas de ambos os sexos na mesma inflorescência; flores estaminadas destacadamente excertas
das brácteas, com cálice tubular e corola significativamente excedendo o comprimento do cálice; estames em número de 6-30,
com filamentos unidos à corola próximo da base, com anteras alongadas e basalmente sagitadas; flores pistiladas, algumas vezes
apenas parcialmente excertas, com cálice tubular e corola excedendo ou quase não ultrapassando o comprimento do cálice, tubular
na sua metade basal e lobada na porção distal; gineceu ovoide ou cônico, tricarpelar e triovulado, com estilete curto e 3 estigmas
lobados. Frutos grandes, elipsoides, monospermos; epicarpo coberto por escamas reflexas grandes de cor marrom-avermelhada
dispostas em nítidas fileiras verticais; mesocarpo espesso e rico em óleo; endocarpo não diferenciado; semente com tegumento
grosseiro e variavelmente sulcado, de endosperma com poucas e grandes ruminações.
Uma espécie africana é cultivada e naturalizada em algumas regiões do país, principalmente no litoral do Rio de Janeiro. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Aquática, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl.
Tem como sinônimo
basiônimo Sagus farinifera Gaertn.
heterotípico Raphia pedunculata P. Beauv.
heterotípico Raphia ruffia (Jacq.) Mart.
heterotípico Sagus ruffia Jacq.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Aquática

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Kirizawa, M, 3366, SP, 320879, , , , , , ,  (SP056014), São Paulo
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Raphia taedigera (Mart.) Mart.
Tem como sinônimo
basiônimo Sagus taedigera Mart.
homotípico Metroxylon taedigerum (Mart.) Spreng.
homotípico Raphia vinifera  var.  taedigera (Mart.) Drude
heterotípico Raphia aulacolepis Burret
heterotípico Raphia nicaraguensis Oerst.

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caules múltiplos, de 1-4 m de altura e 28-40 cm de diâmetro, cobertos com os remanescentes da base das folhas já caídas,
formando densas touceiras na base das quais há aglomerado de raízes aéreas. Folhas pinadas, em número de 5-15 contemporâneas,
dispostas de maneira ascendente, mais de 12 m de comprimento; bainha de 1,5-5,0 m de comprimento, provido de fibras marrom
nas margens; pecíolo de 1,5-4,2 m de comprimento; raque com espinhos no dorso da fase superior, de 4,7-8,5 m de comprimento;
pinas lineares, em número de 136-205 por lado da raque, distribuídos mais ou menos regularmente ou em grupos de 2-3, dispostas
em diferentes planos, as da porção mediana de 0,6-1,7 m de comprimento e 3-5 cm de largura, com espinhos sobre as nervuras.
Inflorescências interfoliares e ramificadas; raque (parte ramificada) de cerca de 1,5 m de comprimento, com numerosas raquilas.
Frutos elipsoide-oblongos, de 5-7 cm de comprimento e 3-4 cm de diâmetro, cobertos com escamas sobrepostas de cor castanho-
avermelhada, com mesocarpo carnoso e oleoso. Os caules frutíferos de uma touceira morrem após a frutificação. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 5015, NY,  (NY01136891), Pará
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ravenea C.D.Bouché
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Ravenea, Ravenea rivularis.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609580.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Rhapis L.f. ex Aiton
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Rhapis, Rhapis excelsa, Rhapis humilis.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593462.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Rhapis excelsa (Thunb.) Henry
Tem como sinônimo
homotípico Chamaerops excelsa (Thunb.) Baker
heterotípico Rhapis flabelliformis L'Hér.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.S. Guedes, 16962, ALCB (ALCB009067), Bahia
R.A.A.Martini, 65, PMSP (PMSP003528)
H. Q. Boudet Fernandes et al, 3273, RB, 342038, ,  (RB00631570), Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Rhapis humilis Blume
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Roystonea O.F.Cook
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Roystonea, Roystonea borinquena, Roystonea oleracea, Roystonea regia.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593475.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Roystonea borinquena O.F.Cook
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.A.A.Martini, 80, PMSP (PMSP007423)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook
Tem como sinônimo
basiônimo Areca oleracea Jacq.
homotípico Oreodoxa oleracea (Jacq.) Mart.
heterotípico Euterpe caribaea Spreng.
heterotípico Roystonea caribaea (Spreng.) P.Wilson

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Klein, 9381, FLOR (FLOR0002109), Santa Catarina
A.S. Lima, 8175, RB, , ,  (RB01412865), São Paulo
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook
Tem como sinônimo
basiônimo Oreodoxa regia Kunth
heterotípico Euterpe jenmanii C.H.Wright
heterotípico Euterpe ventricosa C.H.Wright

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Santoto, s.n., CEN (CEN00106838), RB, ,  (RB01307222), São Paulo
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Sabal Adans.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Sabal, Sabal bermudana, Sabal maritima, Sabal mauritiiformis, Sabal minor,
Sabal palmetto.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593477.

Tem como sinônimo
heterotípico Inodes O.F.Cook

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará, Paraíba)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Sabal bermudana L.H.Bailey
Tem como sinônimo
heterotípico Inodes princeps (hort. ex Becc.) Cif. & Giacom.
heterotípico Sabal beccariana L.H.Bailey
heterotípico Sabal princeps hort. ex Becc.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.C.C.Reis, 808, RB, 412016, , , , ,  (RB00631575), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.390.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Sabal maritima (Kunth) Burret
Tem como sinônimo
basiônimo Corypha maritima Kunth
homotípico Copernicia maritima (Kunth) Mart.
heterotípico Sabal florida Becc.
heterotípico Sabal jamaicensis Becc.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Ceará)
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.B.Marques, 6, EAC (EAC0035431), Ceará
R.A.Alves & M.A.Pena, 69, PMSP (PMSP007364), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.393.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Sabal mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. &
H.Wendl.
Tem como sinônimo
basiônimo Trithrinax mauritiiformis H.Karst.
heterotípico Sabal allenii L.H.Bailey
heterotípico Sabal glaucescens Lodd. ex H.E.Moore
heterotípico Sabal morrisiana Bartlett ex L.H.Bailey
heterotípico Sabal nematoclada Burret

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.C.Marcato & E.S.Medeiros, s.n., RB, 358862, , , ,  (RB00631573), Rio de Janeiro
H. Lorenzi, 4159, HPL, Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.394.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Sabal minor (Jacq.) Pers.
Tem como sinônimo
basiônimo Corypha minor Jacq.
heterotípico Brahea minima (Nutt.) H.Wendl.
heterotípico Corypha pumila Walter
heterotípico Sabal deeringiana Small
heterotípico Sabal minima Nutt.
heterotípico Sabal pumila (Walter) Elliott

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

B.R.Silva, 964, RB, 410082, ,  (RB00631576), Rio de Janeiro
L.C.Q.M.P.Sampaio, s.n., PMSP, 410082 (PMSP005616), São Paulo
M.Emery, s.n., RB, 288896,  (RB00631574), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.396.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult.
& Schult.f.
Tem como sinônimo
basiônimo Corypha palmetto Walter
homotípico Chamaerops palmetto (Walter) Michx.
homotípico Inodes palmetto (Walter) O.F.Cook
heterotípico Inodes schwartzii O.F.Cook
heterotípico Sabal parviflora Becc.
heterotípico Sabal viatoris L.H.Bailey

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Paraíba)
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Rossi, s.n., PMSP, 412386 (PMSP000607)
R.C.C. Reis, 822, RB, 412386, , ,  (RB00631579), Rio de Janeiro

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi, H.; Souza, H.M.; Costa, J.T.M.; Cerqueira, L.S.C.; Ferreira, E. Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa,
São Paulo, Instituto Plantarum de estudos da flora, 2004. p.397.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Socratea H.Karst.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Socratea, Socratea exorrhiza, Socratea salazarii.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Socratea in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15730.

Tem como sinônimo
basiônimo Metasocratea Dugand

DESCRIÇÃO

Gênero formado por 5 espécies que juntamente com os gêneros Dictyocaryum, Iriartea e Wettinia formam a tribo Iriarteeae.
As palmeiras do gênero são monóicas, normalmente com estipe solitário, raramente cespitoso, palmito bem desenvolvido no
ápice e presença de raízes espinescentes grandes formando um cone em torno da base do estipe. As folhas apresentam pinas
inseridas em diferentes planos o que lhe confere aspecto plumoso. As inflorescências são interfoliares e eretas quando em botão e
infrafoliares e pêndulas na floração com ráquilas cobertas por tríades de flores dispostas espiraladamente. Os frutos são elipsoides
a subglobosos, epicarpo amarelado ou amarronzado que se parte irregularmente na maturidade expondo o mesocarpo branco,
endocarpo fino e endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

O gênero é típico de áreas de floresta tropical úmida ocorrendo em países da América Central e do Sul. No Brasil ocorrem
somente duas espécies, S. exorrhiza S. salazarii.
O nome do gênero foi dado em homenagem ao filósofo grego Sócrates (ca. 469-399 aC) considerado como um dos fundadores da
filosofia ocidental.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)
Nordeste (Maranhão)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Palmeira com 10–20 m de altura; folhas com pinas partidas até a base em vários segmentos de ponta pêndula; pedúnculo floral de
20–30 cm de comprimento; inflorescência portando 12–17 ráquilas ........................................................................ S. exorrhiza
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Palmeira com 10–16 m de altura; folhas com pinas inteiras; pedúnculo floral de 14–18 cm; inflorescência com 4–8
ráquilas ................. S. salazarii

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233. 
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Kikuchi TYS, Potiguara RCV (2016) Aspectos anatômicos dos feixes vasculares foliares de Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.
(Arecaceae - Arecoideae - Iriarteeae). Biota Amazônia, 6(2): 127–131.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl.
Tem como sinônimo
basiônimo Iriartea exorrhiza Mart.
homotípico Iriartea exorrhiza  Mart. var.  exorrhiza
heterotípico Iriartea durissima Oerst.
heterotípico Iriartea exorrhiza  var.  elegans (H.Karst.) Drude
heterotípico Iriartea exorrhiza  var.  orbigniana (Mart.) Drude
heterotípico Iriartea exorrhiza  var.  orbignyana (Mart.) Drude
heterotípico Iriartea orbignyana Blume ex Mart.
heterotípico Iriartea philonotia Barb.Rodr.
heterotípico Socratea albolineata Steyerm.
heterotípico Socratea durissima (Oerst.) H.Wendl.
heterotípico Socratea elegans H.Karst.
heterotípico Socratea gracilis Burret
heterotípico Socratea hoppii Burret
heterotípico Socratea macrochlamys Burret
heterotípico Socratea microchlamys Burret
heterotípico Socratea orbigniana (Mart.) H. Karst.
heterotípico Socratea orbignyana (Mart.) H.Karst.
heterotípico Socratea philonotia (Barb.Rodr.) Hook.f.

DESCRIÇÃO

Caule: alt. (m) 10 à 20; estipe(s) solitário(s). Folha: bainha(s) tubular(es) com comprimento de 100 à 150 cm; folha(s)
com pinas partida(s) em vários segmento(s); número de pina por lado(s) 15 à 25; pecíolo(s) com 20 à 40 cm. Inflorescência:
pedúnculo(s) floral(ais) com comprimento de 20 à 50 cm; ramificada(s) com 12 à 17 ráquila.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira com estipe solitário, ereto, liso, 10–20 m de altura, palmito liso no ápice, raízes aéreas espinescentes formando um
cone na base do estipe. Folhas pinadas, cerca de 7 contemporâneas, bainha tubular, 1,0–1,5 m de comprimento e pecíolo com
20–40 cm; pinas, 15 por lado, assimétricas, cuneadas, partidas até a base em vários segmentos de ponta pêndula, as da porção
mediana com 40–90 cm de comprimento, inseridas em diferentes planos na raque foliar conferindo aspecto plumoso à folha.
Inflorescências interfoliares e eretas quando em botão, infrafoliares e pêndulas na floração, ramificadas ao nível de primeira
ordem; brácteas pedunculares, 5, tubulares e pontiagudas, cerca 60 cm de comprimento. Flores unissexuadas, masculinas e
femininas na mesma inflorescência; flores estaminadas com 3 sépalas triangulares unidas na base e 3 pétalas distintas, carnosas,
assimétricas, mais longas que as sépalas com 17–145 estames; flores pistiladas simétricas, menores que as estaminadas, 3 sépalas
arredondadas imbricadas, 3 pétalas distintas também imbricadas, 3 estigmas carnosos. Frutos elipsoides, cerca de 3 cm de
comprimento, epicarpo liso, amarelado que se parte na maturação; mesocarpo carnoso, branco; endocarpo fino; endosperma
homogêneo.

COMENTÁRIO

O estipe é utilizado para construção de assoalhos e paredes, fabricação de móveis, utensílios domésticos e artesanatos em geral.
Suas sementes são utilizadas para a confecção de biojóias tais como colares, brincos e anéis. As folhas e as raízes aéreas são
utilizadas medicinalmente. A espécie apresenta potencial ornamental.
No Brasil a espécie encontra-se distribuída em áreas de floresta de terra firme e em áreas periodicamente inundáveis, sempre
próximo de rios e córregos nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão e Roraima.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.J. Henderson, 813, NY,  (NY00877986), NY, 877985,  (NY00877985), Mato Grosso
J.G. Soler A., 95, RB, 409007,  (RB00631580), Roraima
F. Kahn, 2393, P (P01792806), P (P01792805), P (P01792804), P (P01792803), P (P01792802)
M.T.V. do A. Campos, 952, NY, 755500,  (NY00755500), Acre
H.E. Moore, 9538, NY, INPA,  (INPA0020488), BH

BIBLIOGRAFIA

Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Kikuchi TYS, Potiguara RCV (2016) Aspectos anatômicos dos feixes vasculares foliares de Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.
(Arecaceae - Arecoideae - Iriarteeae). Biota Amazônia, 6(2): 127–131.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Socratea salazarii H.E.Moore
DESCRIÇÃO

Caule: alt. (m) 10 à 16; estipe(s) solitário(s)/às vezes cespitoso(s). Folha: bainha(s) tubular(es) com comprimento de cerca
de 100 cm; folha(s) com pinas inteira; número de pina por lado(s) 11 à 16; pecíolo(s) com 30 à 40 cm. Inflorescência:
pedúnculo(s) floral(ais) com comprimento de 14 à 18 cm; ramificada(s) com 4 à 8 ráquila.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Palmeira estipe solitário ou ocasionalmente cespitoso, liso, 10–16 m de altura, palmito compacto no ápice e, raízes áreas
espinescentes com até 1 m de comprimento formando um cone na base do estipe. Folhas pinadas, 6–7 contemporâneas, bainha
tubular com cerca de 1 m de comprimento e pecíolo com 30–40 cm; pinas, 11–16 por lado, cuneadas, inteiras com margem distal
crespa e proximal inteira. Inflorescências interfoliares e eretas quando em botão, infrafoliares e pêndulas na floração, ramificadas
ao nível de primeira ordem; brácteas pedunculares, 2–3, tubulares e pontiagudas, 20–30 cm de comprimento, pedúnculo com 14–
18 cm de comprimento. Flores unissexuadas, masculinas e femininas na mesma inflorescência; flores estaminadas com 3 sépalas
triangulares unidas na base e 3 pétalas distintas, carnosas, assimétricas, mais longas que as sépalas com numerosos estames; flores
pistiladas simétricas, menores que as estaminadas, 3 sépalas arredondadas imbricadas, 3 pétalas distintas também imbricadas,
3 estigmas carnosos. Frutos elipsoides, 2,5–3,5 cm de comprimento, epicarpo liso, amarelado que se parte na maturação;
mesocarpo carnoso, branco; endocarpo fino; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

As raízes aéreas são utilizadas como ralador, a exemplo da mandioca e, as folhas, como palha temporária para cobertura de casas.
Apresenta potencial ornamental para cultivo em regiões tropicais.
No Brasil, a espécie ocorre somente no estado do Acre em áreas de floresta de terra firme.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.J. Ferreira, 349, UFACPZ, NY,  (NY01194268), NY,  (NY01194269), Acre
E.J. Ferreira, 367, NY, 1194266,  (NY01194266), NY (NY01194267), Acre
A.J. Henderson, 1139, NY, 1194275,  (NY01194275), Acre

BIBLIOGRAFIA
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Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
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Syagrus Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syagrus, Syagrus allagopteroides, Syagrus amicorum, Syagrus angustifolia,
Syagrus botryophora, Syagrus caerulescens, Syagrus campestris, Syagrus campylospatha, Syagrus cataphracta, Syagrus
cearensis, Syagrus cerqueirana, Syagrus cocoides, Syagrus comosa, Syagrus coronata, Syagrus deflexa, Syagrus duartei,
Syagrus emasensis, Syagrus evansiana, Syagrus flexuosa, Syagrus glaucescens, Syagrus glazioviana, Syagrus gouveiana,
Syagrus graminifolia, Syagrus guaratingensis, Syagrus guimaraesensis, Syagrus harleyi, Syagrus hoehnei, Syagrus inajai,
Syagrus insignis, Syagrus itacambirana, Syagrus itapebiensis, Syagrus kellyana, Syagrus lilliputiana, Syagrus loefgrenii,
Syagrus longipedunculata, Syagrus lorenzoniorum, Syagrus macrocarpa, Syagrus mendanhensis, Syagrus menzeliana,
Syagrus microphylla, Syagrus minor, Syagrus oleracea, Syagrus picrophylla, Syagrus pimentae, Syagrus pleioclada, Syagrus
pleiocladoides, Syagrus pompeoi, Syagrus procumbens, Syagrus pseudococos, Syagrus romanzoffiana, Syagrus rupicola, Syagrus
ruschiana, Syagrus sancona, Syagrus santosii, Syagrus schizophylla, Syagrus smithii, Syagrus vagans, Syagrus vermicularis,
Syagrus weddelliana, Syagrus werdermannii, Syagrus ×altopalacioensis, Syagrus ×andrequiceana, Syagrus ×camposportoana,
Syagrus ×cipoensis, Syagrus ×costae, Syagrus ×lacerdamourae, Syagrus ×matafome, Syagrus ×mirandana, Syagrus ×serroana,
Syagrus ×teixeiriana, Syagrus ×tostana.

COMO CITAR

Soares, K.P. 2020. Syagrus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15732.

Tem como sinônimo
heterotípico Chrysallidosperma H.E.Moore
heterotípico Lytocaryum Toledo
heterotípico Microcoelum Burret & Potztal
heterotípico Platenia H.Karst.
heterotípico Rhyticocos Becc.
Arecastrum (Drude) Becc.
Arikury Becc.
Arikuryroba Barb.Rodr.
Barbosa Becc.

DESCRIÇÃO

Porte pequeno, moderado ou elevado, 0,3-30 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, raramente rizomatoso (Syagrus campylospatha),
ereto inclinado ou prostrado, com superfície lisa (apenas superficialmente anelado), recoberto pelas bainhas de folhas já caídas ou
com superfície irregular deixada pelas cicatrizes das folhas caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, ocasionalmente
dispostas de forma helicoidal perfeita, ou formando linhas (S. glaucescens, S. coronata, etc); 3 a 27 contemporâneas, eretas,
patentes, procumbentes, arqueadas ou bastante arqueadas (S. botryophora); bainha, 2,5-180 cm compr., margens fibrosas, fibroso-
denteadas (S. coronata), espinescentes (S. santosii e S. schizophylla) ou com fibras estreitas e rígidas, como espinhos rudimentares
(S. amicorum); pecíolo, 0-50 cm compr.; pseudopecíolo (geralmente o que se considera o pecíolo é na verdade o pseudopecíolo:
2-170 cm compr.) com margens inermes e lisas, fibrosas, fibroso-denteada, espinescente ou com fibras longas e rígidas como
espinhos rudimentares, curvados ou arqueados; raque, 2,5-440 cm compr., pouco curvada, curvada, arqueada ou reta; pinas
lineares, reduplicadas (formato # em corte transversal), rígidas ou flexíveis, as vezes flexuosas (S. flexuosa) e enroladas no
ápice (S. macrocarpa), 3-260 pinas de cada lado da raque, verdes, verde-amareladas ou glaucas, brilhantes ou coberta de por
cera, mais comumente na face abaxial, com ou sem ramento, ás vezes com pubescência (S. hoehnei), raramente com escamas
(S. pompeoi) ou indumento flocoso denso (S. amicorum); ápice assimétrico, simétrico, acuminado, obtuso, emarginado, longo
acuminado ou raramente pungente (S. campylospatha), pinas distribuídas uniformemente ao longo da raque ou em grupos de 2-5
pinas; inseridas em um único ângulo ou em diversos ângulos sobre a raque, raramente todas deflexas (S. deflexa, S. pleioclada,
etc), as da parte mediana da raque com 10-120 x 0,3-6 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, ereta ou pêndula; profilo
4-40 x 1,5-10 cm; bráctea peduncular sulcada, glabra, recoberta por tomento ferrugíneo pruinoso ou lanuginoso (S. insigne),
12-225 cm compr. total; parte expandida 4,5-170 x 1,7-38 cm;  pedúnculo glabro ou  coberto por um indumento esparso ou
denso (S. werddermannii), de cor branca a acastanhada, 10-110 x 0,4-5 cm; raque 0-110 cm compr., ramificada ao nível de
primeira, raramente segunda (S. × lacerdamourae) ordem; ráquilas 1-330, 0,5-118 cm compr., com distribuição helcoidal, ás
vezes unilateral (S. flexuosa, S. campestris, S. deflexa, etc), mais raramente com distribuição unilateral das ráquilas proximais
e helicoidal as distais (S. × andrequiceana, S. macrocarpa e S. deflexa), raramente com as extremidades desprovidas de flores
e enroladas (S. vermicularis), ou apenas com extremidade torcida (S. pleioclada).  Flores, estaminadas e pistiladas na mesma

711

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15732
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15732


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

inflorescência, arranjadas em espiral nas ráquilas, as pistiladas localizadas principalmente na base das ráquilas, sendo pareadas por
duas flores estaminadas; na porção apical das ráquilas encontra-se apenas flores estaminadas, distribuídas aos pares ou solitárias;
estaminadas 3-18 mm compr., pistiladas 3,5-35 x 3,5-19 mm. Frutos drupas ovoides, elipsoides, fusiformes ou globosas, 1,2-9
x 0,7-4,5 cm; epicarpo amarelo, verde-amarelado, esverdeado ou vermelho (S. itapebiensis), glabro ou coberto por um tomento
ferrugíneo com diferente forma de distribuição na superfície do fruto; quando maduro o epicarpo e o mesocarpo pode se fender
no ápice expondo o endocarpo (S. ruschiana, S. amicorum, S, weddelliana, S. picrophylla, etc). Endocarpo ovoide, fusiforme,
globoso, piriforme, ósseo ou raramente não ósseo (S. itapebiensis, S. insigne, S. hoehnei e S. weddelliana), superfície exterior
lisa, quase lisa ou não uniforme (S. macrocarpa), raramente com um chapéu cônico (S. pseudococos) ou com protuberâncias
(S. macrocarpa) 2,7-4,2 x 2,4-3 cm. Endosperma regular ou irregular, homogêneo, ruminado ou giboso (S. romanzoffiana -
endocarpo com a cavidade interna irregular), as vezes o endosperma com cavidade interna (S. picrophylla, S. pseudococos, etc).
Eófilo linear (a segunda folha geralmente linear, raramente pinada - S. weddelliana).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato
sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional
Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Palmeiral,
Restinga, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)
Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)
Nordeste (Ceará)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1 Folhas, margens das bainhas e dos pecíolos com espinhos bem definidos.................2
1’ Folhas, margens das bainhas e dos pecíolos inermes ou fibroso-denteadas...............3
 
2 Folhas, 71-90 pinas de cada lado da raque, face abaxial das pinas com ramento ao longo da nervura principal. Inflorescência,
ráquilas 43-62. Flores pistiladas 7-10 × 6-7 mm. Frutos maduros 2,9-4,6 × 2,6-3,8 cm; epicarpo amarelo ou verde-amarelado
recoberto por indumento ferrugíneo, geralmente se fende na extremidade durante a maturação expondo o mesocarpo e o
endocarpo; endocarpo 2,7-4,2 × 2,4-3 cm; endosperma homogêneo........Syagrus santosii
2’ Folhas, 18-50 pinas de cada lado da raque, face abaxial das pinas sem ramento ou indumento. Inflorescência, ráquilas 8-32.
Flores pistiladas 5-8 × 3-6 mm. Frutos maduros 2-3,5 × 1,5-2,5 cm; epicarpo alaranjado e glabro, nunca se fende no ápice;
endocarpo 1,8-2,5 × 1,3-2,2 cm; endosperma irregular (ruminado).................................Syagrus schizophylla
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3 Margens da bainha das folhas com fibras longas e estreitas, muito rígidas, como espinhos rudimentares; face abaxial das
pinas com indumento flocoso aglomerado e denso sobre os primeiros 3-6 cm da nervura principal................................Syagrus
amicorum
3’ Margens da bainha das folhas apenas com fibras flexíveis ou achatadas, largas e rígidas (denteadas); face abaxial das pinas
nunca apresenta indumento flocoso...................4
 
4 Estipe estolonífero. Pinas das folhas com ápices longo-acuminados e aristados (pungentes)...............................................Syagrus
campylospatha
4’ Estipe nunca estolonífero. Pinas das folhas com ápices agudos ou acuminados e nunca aristados
(pungentes)..........................................................5
 
5 Pinas inseridas em um único ângulo e dispostas de forma mais ou menos regular ao longo da
raque.......................................................................6
5’ Pinas inseridas em diferentes ângulos e dispostas de forma agrupadas (2-5 pinas) ao longo da
raque......................................................................30
 
6 Pinas das folhas todas deflexas (pendentes)......................Syagrus pleiocladoides
6’ Pinas das folhas nunca deflexas (no máximo com as pontas pendentes em S. ruschiana e S.
harleyi)......................................................................7
 
7 Estipe acima de 13 cm diâm. Raque das folhas fortemente recurvadas. Espádice acima 8 mm espessura. Frutos maior ou igual a
3,5 cm compr.................................Syagrus botryophora
7’ Estipe subterrâneo ou até 12 cm diâm. Raque das folhas levemente arqueadas ou eretas. Espádice inferior 5 mm espessura.
Frutos até 3,5 cm compr. (S. vagans pode apresentar até 3,7 cm compr.)...................................................................8
 
8 Palmeiras esciófitas, típicas do sub-bosque da Floresta Pluvial Atlântica. Pinas das folhas novas conspicuamente discolores,
sendo a face abaxial densamente recoberta por indumento prateado ou tomento castanho. Endocarpo não lenhoso, 1 mm
espessura.................9
8’ Palmeiras heliófitas, típicas do cerrado, ou do chaco ou de ambientes rupestres. Pinas das folhas concolores ou levemente
discolores (neste caso, a parte abaxial nunca densamente recoberta por indumento prateado ou tomento castanho). Endocarpo
lenhoso, ósseo, acima 1 mm espessura...............................................................12
9 Estipe subterrâneo. Infrutescências eretas. Frutos fusiformes, até 1,5 cm compr., epicarpo vermelho quando
maduro.......................................Syagrus itapebiensis
9’ Estipe aparente. Infrutescências pendentes. Frutos globosos ou ovoides, maior ou igual a 1,5 cm diâm. Epicarpo esverdeado ou
verde-amarelado quando maduros...........................10
10 Bainha das folhas, pecíolo e espádice recobertos por indumento lanuginoso, preto ou castanho escuro, geralmente denso.
Folhas que surgem logo após o eófilo das plântulas permanecem lanceoladas até a planta ultrapassar 30 cm alt.................Syagrus
insigne
10’ Bainha das folhas, pecíolo e espádice recobertos por indumento castanho pruinoso esparso ou denso. Folhas que surgem após
o eófilo das plântulas são sempre pinadas..............11
11 Pinas da porção mediana da raque foliar maior ou igual a 1,5 cm larg., frequentemente recoberta por um indumento castanho
abaxialmente. Endosperma irregular (ruminado)....... Syagrus hoehnei
11’ Pinas da porção mediana da raque foliar menor ou igual a 1,5 cm larg., recoberta por indumento prateado. Endosperma
homogêneo........................................Syagrus weddelliana
 
12 Estipe aéreo e entouceirado. Epicarpo dos frutos laranja, que se fende durante a maturação, expondo o mesocarpo e endocarpo;
endocarpo globoso.................Syagrus ruschiana
12’ Estipe subterrâneo, prostrado ou raramente acima 1 m compr. (S. werdermanii). Epicarpo dos frutos esverdeado, verde-
amarelado ou recoberto por indumento, nunca se fende durante a maturação; endocarpo oval, elíptico ou fusiforme (em S.
longipedunculata e S. pimentae o endocarpo pode ser quase globoso)..............................................13
 
13 Raque, ráquilas e pedúnculo da inflorescência recobertos por um denso tomento castanho
claro......................................................Syagrus werdermannii
13’ Raque, ráquilas e pedúnculo da inflorescência glabros ou recobertos por indumento
esparso....................................................................14
 
14 Folhas coriáceo-membranosas; pinas com nervuras secundárias conspícuas, especialmente em material herborizado e escamas
lepidotas esbranquiçadas na face abaxial das folhas jovens.........................................................Syagrus pompeoi
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14’ Folhas coriáceas; pinas com nervuras secundárias inconspícuas, tanto em material vivo, como herborizado, sem escamas
lepidotas na parte abaxial............................15
 
15 Inflorescência espiciforme...................................................16
15’ Inflorescência paniculada...................................................23
 
16 Raque das folhas 2,5-13 cm compr., pinas distribuídas de forma congesta na raque.......................................................Syagrus
procumbens
16’ Raque das folhas (11-)14-130 cm compr., pinas espaçadamente distribuídas na
raque......................................................................17
 
17 Folhas glaucas, com pinas rijas, divergentes em ambos lados da raque formando um perfeito “V” (semelhante à Butia
spp.).......................................Syagrus pimentae
17’ Folhas verdes, com pinas não rijas, divergentes em ambos lados da raque formando um ângulo mais
aberto...........................................................18
 
18 Flores estaminadas acima 10 mm compr........................................19
18’ Flores estaminadas até 8 mm compr...........................................20
 
19 Folhas, 6 a 16 pinas de cada lado da raque; extremidade das pinas acuminadas; face abaxial sem ramento ou indumento. Frutos
elípticos. Endocarpos elípticos.................................................Syagrus longipedunculata
19’ Folhas, 20 a 45 pinas de cada lado da raque; extremidade das pinas agudas; face abaxial com ramento e/ou tomento. Frutos
ovais ou globosos. Endocarpos ovoides...................................................Syagrus guimaraesensis
 
20 Planta geralmente entouceirada. Folhas, raque geralmente torcida. Frutos, endocapo menor ou igual a 1,7 cm
compr.....................................Syagrus graminifolia subsp. cabralensis
20’ Planta de caule simples. Folhas, raque reta. Frutos, endocarpo maior ou igual a 1,7 cm compr.........21
 
21 Folhas; face abaxial das pinas ocasionalmente com ramento. Flores, estaminadas até 5 mm compr.; pistiladas até 9 mm
compr..................................Syagrus emasensis
21 Folhas; face abaxial sem ramento. Flores, estaminadas acima 7 mm; pistiladas acima 9 mm compr. (raramente um pouco
menor em S. glazioviana)..............................22
 
22 Folhas com raque ereta, ascendente; ápice das pinas geralmente acuminado. Flores pistiladas 7-16 × 4-7 mm. Endocarpo dos
frutos 1,6-2,5 cm diâm.................Syagrus glazioviana
22’ Folhas com raque procumbente; ápice das pinas sempre agudo. Flores pistiladas 13-18 × 8-11 mm. Endocarpo 1,1-1,3 cm
diâm.....................................Syagrus minor
 
23 Folhas, margens da bainha fibroso-denteadas; face abaxial das pinas sempre com ramento sobre a nervura principal. Frutos,
epicarpo glabro; endocarpo fusiforme acima 3,1 cm compr...........................................................Syagrus vagans
23’ Folhas, margens da bainha com fibras flexíveis; face abaxial das pinas sem ramento (ocasionalmente com ramento em S.
emasensis). Frutos, epicarpo recoberto por indumento; endocarpo oval ou elíptico até 2,6 cm compr.......................................24
 
24 Raque da inflorescência maior ou igual a 6,5 cm...................................25
24’ Raque da inflorescência ausente ou até 5 cm.....................................27
 
25 Folhas, pinas medianas acima 1,2 cm espessura, ápice agudo. Inflorescência, 8-31 ráquilas, dispostas de forma helicoidal na
raque. Flores pistiladas 4-6 × 3-5 mm. Endocarpo elíptico, 1,3-1,7 × 0,8-0,9 cm....................................................Syagrus harleyi
25’ Folhas, pinas medianas até 0,9 cm espessura, ápice acuminado. Inflorescência, até 7 ráquilas, dispostas de forma unilateral na
raque. Flores pistiladas 8-15 × 4-10 mm. Endocarpo ovoide 1,8-2,5 × 1,1-1,6 cm..............................................................26
 
26 Folhas glaucas, prateadas. Inflorescência ligeiramente mais longa, pedúnculo 26-50 cm compr......................................Syagrus
graminifolia subsp. graminifolia
26’ Folhas verdes. Inflorescência geralmente mais curtas, pedúnculo até 26 cm compr.......................................Syagrus
graminifolia subsp. glazioviana
 
27 Inflorescência sempre paniculada, ráquilas dispostas de forma helicoidal ao longo da raque. Fruto 1,7-1,8 × 1,4-1,5
cm.........................................Syagrus lilliputiana
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27’ Inflorescência espiciforme, quando paniculada as ráquilas são dispostas unilateralmente ao longo da raque. Fruto 2-3,3 ×
1,3-2,2 cm...........................................28
 
28 Palmeira folhas dispostas de forma ascendente. Raque das folhas 24-129 cm compr.; (10-)15 a 40 pinas de cada
lado..........................................Syagrus glazioviana
28’ Palmeira com folhas dispostas de forma procumbente. Raque das folhas 2,5-13 cm compr.; 3 a 11 pinas de cada lado da
raque...............................................29
 
29 Folhas verdes; raque 12 a 22 cm compr.; pinas medianas 14-30 cm compr., com ápice acuminado. Flores pistaladas 6-9 cm
compr. Frutos 2,3-2,5 × 1,3-1,5 cm, elípticos.......................................................Syagrus emasensis
29’ Folhas grisáceas ou glaucas; raque 2,5 a 13 cm compr.; pinas medianas 31-78 cm compr., com ápice agudo ou acuminado.
Flores pistiladas 8-19 cm compr. Frutos 2,5-3,3 × 1,8-2,2 cm, ovoides.....................................................Syagrus procumbens
 
30 Pinas das folhas todas deflexas...............................................31
30’ Pinas das folhas inseridas em ângulos também ascendentes ao longo da raque (não somente
deflexas)...................................................................32
 
31 Palmeira geralmente cespitosa. Estipe acima 1 m compr. Pinas das folhas novas discolores. Ráquilas da inflorescência com
disposição unilateral sobre a raque. Frutos elípticos......................................................... Syagrus deflexa
31’ Palmeira nunca cespitosa. Estipe inferior 1 m compr. Pinas das folhas novas concolores. Ráquilas da inflorescência com
distribuição helicoidal ao redor da raque. Frutos ovais.........................................................Syagrus pleioclada
 
32 Palmeira adulta com estipe sempre aparente, maior ou igual a 1 m compr..........................33
32’ Palmeira adulta com estipe subterrâneo, prostrado ou muito curto, neste último caso, menor ou igual a 0,5 m
compr...................................................................64
 
33 Ráquilas das inflorescências apresentando ramificações (Inflorescência ramificada ao nível de 2ª
ordem)................................................Syagrus ×lacerdamourae
33’ Ráquilas das inflorescências nunca ramificadas (Inflorescência ramificada ao nível de 1ª
ordem).....................................................................34
 
34 Ápice das ráquilas da inflorescência vermicular (retorcido e enrolado) e totalmente desprovido de
flores...........................................Syagrus vermicularis
34’ Ápice das ráquilas da inflorescência nunca retorcido e enrolado e nunca desprovido de
flores......................................................................35
 
35 Ráquilas das inflorescências (a grande maioria) distribuídas unilateralmente ao longo da
raque......................................................................36
35’ Ráquilas das inflorescências (a grande maioria) distribuídas de forma helicoidal ao redor da
raque......................................................................39
 
36 Estipe sempre solitário. Folhas, bainhas decíduas; raque > 120 cm. Inflorescência, raque > 25 cm. Flores pistiladas > 22
mm. Endocarpo geralmente com três protuberâncias longitudinais, superior à 4 cm compr..........................................Syagrus
macrocarpa
36’ Estipe geralmente cespitoso. Folhas, bainha persistentes; raque < 115 cm. Inflorescência, raque < 25 cm. Flores pistiladas < 22
mm. Frutos até 5,5 cm compr. Endocarpo sem protuberâncias, até 4 cm compr.................................................37
 
37 Pinas das folhas com consistência membranosa, flexuosas, com pontas levemente enroladas e pêndulas, parte abaxial concolor
ou levemente discolor..................Syagrus flexuosa
37’ Pinas das folhas com consistência coriácea, rígidas, nunca enroladas, raramente pêndulas, parte abaxial
discolor..........................................................38
 
38 Face abaxial das pinas de cor verde pálida.........................Syagrus campestris
38’ Face abaxial das pinas prateada, coberta de cera esbranquiçada......Syagrus cataphracta
 
39 Bráctea peduncular da inflorescência > 9 mm espessura. Endocarpo dos frutos piriforme (endocarpo mais capuz
cônico)...................................Syagrus pseudococos
39’ Bráctea peduncular da inflorescência < 8 mm espessura. Endocarpo dos frutos oval, elíptico, fusiforme ou globoso nunca
piriforme (sem capuz cônico) .............................40
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40 Bainha e pecíolo com fibras muito rígidas, largas e achatadas em suas margens (fibroso-
denteadas)..................................................................41
40’ Bainha e pecíolo desprovido de fibras em suas margens, ou com fibras flexíveis, estreitas e finas (nunca fibroso-
denteadas).................................................44
 
41 Estipe acima 30 cm diâm., superfície homogênea, sem a presença de bainha das folhas já caídas. Folhas, acima 130 pinas de
cada lado da raque. Espádice 20-25 cm larg. Endosperma levemente giboso........................................Syagrus × camposportoana
41’ Estipe inferior 25 cm diâm., superfície irregular ou com bainhas das folhas persistentes.  Folhas, inferior 130 pinas de cada
lado da raque. Espádice até 20 cm larg. Endosperma homogêneo.................................................................42
42 Bainha das folhas inseridas nunca em fileiras perfeitamente espiraladas ou verticais ao redor do
estipe..................................................... Syagrus ×matafome
42’ Bainha das folhas inseridas em fileiras verticais ou perfeitamente espiraladas ao redor do
estipe......................................................................43
43 Estipe até 15 cm diâm. Folhas, até 70 pinas de cada lado da raque. Frutos 3-4 × 1,5-2
cm............................................................Syagrus × tostana
43’ Estipe acima 15 cm diâm. Folhas, acima 80 pinas de cada lado da raque. Frutos 2,5-3 × 2-2,2
cm............................................................ Syagrus coronata
 
44 Estipe com superfície lisa/homogênea, apenas levemente anelado e geralmente sem bainhas foliares
aderidas.............................................................45
44’ Estipe com superfície irregular, recoberto pelas bainhas ou fragmentos das bainhas das folhas
caídas................................................................57
 
45 Endocarpo com parede interna irregular e endosperma giboso......Syagrus romanzoffiana
45’ Endocarpo com parede interna regular e endosperma regular ou ruminado............46
 
46 Endosperma geralmente com cavidade interna...................................47
46’ Endosperma sem cavidade interna............................................51
 
47 Estipes duplo, entouceirado ou mais raramente solitário. Fruto globoso, com extremidade
achatada.......................................................Syagrus cearensis
47’ Estipe solitário. Fruto oval, elíptico ou cônico e com um bico na extremidade............48
 
48 Face abaxial das pinas com ramenta, tanto sobre a nervura principal como no ponto de inserção das pinas na raque.
Inflorescência até 47 ráquilas............................49
48’ Face abaxial das pinas sem ramenta. Inflorescência (40-)47-75 ráquilas...............50
 
49 Folhas, raque até 70 cm compr. Flores pistiladas até 15 mm compr. Fruto com até 3 cm compr., largamente ovoide, sem bico
proeminente; endocarpo até 2,8 cm compr., largamente ovoide....................................................Syagrus lorenzoniorum
49’ Folhas, raque maior ou igual a 175 cm compr. Flores pistiladas maior ou igual 20 mm compr. Fruto maior ou igual a 3 cm
compr., cônico, com um longo bico; endocarpo maior ou igual a 3 cm compr., cônico..............Syagrus guaratinguensis
 
50 Folhas acima 133 pinas de cada lado da raque. Ráquilas da inflorescência com extremidade reta e permanentemente
verde durante a maturação dos frutos. Frutos, mesocarpo pouco suculento e epicarpo recoberto por indumento apenas na
extremidade....Syagrus picrophylla
50’ Folhas até 131 pinas de cada lado da raque. Ráquilas da inflorescência com extremidade torcida e enrolada que secam durante
a maturação dos frutos. Frutos, mesocarpo suculento e epicarpo totalmente recoberto por indumento..........................Syagrus
kellyana
 
51 Pinas das folhas sem presença de ramento na face abaxial. Endocarpo com cavidade triangular quando visto corte em seção
transversal ..................................52
51’ Pinas das folhas com presença de ramento na face abaxial. Endocarpo com cavidade circular quando visto corte em seção
transversal...........................................53
 
52 Flores pistiladas # 11 mm compr. Fruto maior ou igual a 3 cm diâm.; endocarpo 2,8-3,1 x 2,1-2,2 cm; endosperma
ruminado..............................................Syagrus smithii
52’ Flores pistiladas até 8 mm compr. Fruto até 3 cm diâm.; endocarpo 4,5-6 x 3,5-4 cm; endosperma
homogêneo.............................................Syagrus inajai
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53 Folhas, pinas flexuosas, 55-95 de cada lado da raque, as medianas 27-55 x 1,1-21 cm. Inflorescência, raque 3 a 28 cm compr.;
ráquilas em número 3 a 30..........Syagrus cocoides
53’ Pinas das folhas rígidas, (61-)96-188 de cada lado da raque, as medianas (31-)100 x 1,3-6,2 cm. Inflorescência, raque 32-100
cm compr.; ráquilas em número (20-)40-180.............54
 
54 Fruto com epicarpo glabro...................................................55
54’ Fruto com epicarpo tomentoso...............................................56
 
55 Planta amazônica. Frutos ovoides..................................Syagrus sancona
55’ Planta extra-amazônica. Frutos elípticos.........................Syagrus × teixeiriana
 
56 Frutos ovais a elípticos, epicarpo verde amarelado, com tomento no ápice; endocarpo (3,7-)4,5-6 cm
compr..................................................Syagrus oleracea
56’ Frutos ovais a globosos, epicarpo amarelo alaranjado, tomento espalhado por toda superfície; endocarpo 3,8-4 cm
compr.................................Syagrus × costae
 
57 Folhas com pinas flexuosas. Inflorescência com ráquilas iniciais dispostas de forma unilateral na raque e o restante de forma
helicoidal........................Syagrus × andrequiceana
57’ Folhas com pinas rígidas. Inflorescência com ráquilas dispostas sempre de forma helicoidal na
raque....................................................................58
 
58 Folhas, 10 a 20 pinas de cada lado da raque, extremidade acuminada, podendo ser regularmente distribuída e inseridas
em ângulos pouco diferenciados na raque. Inflorescência, pedúnculo, raque e ráquilas densamente recobertas por indumento
tomentoso.................................................Syagrus werdermannii
58’ Folhas, 35 a 120 pinas de cada lado da raque, extremidade aguda, sempre irregularmente distribuídas e inserida em ângulos
muito diferenciados na raque. Inflorescência, pedúnculo raque e ráquilas glabras ou levemente recoberta por indumento
pruinoso................59
 
59 Estipe 4-16 m alt. Folha, raque maior ou igual a 170 cm compr. Inflorescência, parte expandida 70-81 x 11-18 cm; ráquilas
maior ou igual a 32 em quantidade..............................................60
59’ Estipe até 4m alt. Folha, raque até 140 cm compr. Inflorescência, parte expandida 15-45 x 3-13 cm; ráquilas até 21 em
quantidade.............................................61
 
60 Folha, raque até 200 cm compr.; pinas medianas maior ou igual a 3,3 cm larg. Inflorescência, 32-37 ráquilas. Flores,
estaminadas 12-15 mm compr; pistiladas 18-21 x 8-11 mm. Frutos 4,5-5,5 x 3,5-4 cm, amarelos, com denso tomento marrom no
ápice; endocarpo 4-4,4 x 2,5-2,8 cm...........................................................Syagrus × cipoensis
60’ Folha, raque maior ou igual a 220 cm compr.; pinas medianas até 3 cm larg. Inflorescência, 60-70 ráquilas. Flores,
estaminadas 9-10 mm compr; pistiladas 10-12 x 5-6 mm. Frutos 4,2-4,5 x 2,5-3,2 cm, verde amarelado, glabro; endocarpo 2,8-3,5
x 1-1,3 cm..................Syagrus × serroana
 
61 Remanescente das bainhas dispostos em espiral ao redor do estipe, porém, sem formar um arranjo perfeitamente espiral ou
linhas. Bráctea peduncular espessa, 2,5-7 mm. Frutos, epicarpo glabro..........................................................Syagrus comosa
61’ Remanescente das bainhas dispostos em espiral e formando um arranjo perfeitamente helicoidal ou linhas ao redor do estipe.
Bráctea peduncular até 2 mm de espessura. Frutos, epicarpo densamente tomentoso................................................62
 
62 Pinas dispostas em grupos laxos na raque, sendo algumas deflexas. Frutos 4-4,6 x 3-3,2
cm....................................................Syagrus × altopalacioensis
62’ Pinas dispostas em grupos congestos na raque, nenhuma deflexa. Frutos 2-3,8 x 1,6-3,2
cm........................................................................63
 
63 Estipe frequentemente prostrado. Flores pistiladas 17-25 mm compr. Fruto globoso, 3-4 cm compr. Endocarpo globoso, 3-3,5 x
2,8-3,5 cm............................Syagrus duartei
63’ Estipe nunca prostrado. Flores pistiladas 10-17 mm compr. Fruto ovoide ou elíptico, 2-3 cm compr. Endocarpo ovoide 2-2,8 x
1,7-2,1 cm.........................Syagrus glaucescens
 
64 Raque, ráquilas e pedúnculo da inflorescência recobertos por uma densa camada de indumento pruinoso, castanho
claro.............................. Syagrus werdermanii
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64’ Raque, ráquilas e pedúnculo da inflorescência glabros ou recobertos apenas por um tomento fino e
esparço...............................................................65
 
65 Folhas cinza-azuladas, prateadas ou verde-acinzentadas (geralmente recobertas por uma camada densa de cera em toda a
superfície).......................................66
65’ Folhas em vários tons de verde (face superior das pinas glabras)....................71
 
66 Folhas, pinas extremidades longo acuminadas....................................67
66’ Folhas, pinas extremidade aguda e/ou emarginada................................68
 
67 Inflorescência geralmente espiciforme (raro até 3 ráquilas); raque ausente ou até 5 cm compr. Frutos
ovoides.................................Syagrus glazioviana subsp. nova
67’ Inflorescência paniculada (3 a 7 ráquilas); raque 6,5-31 cm compr. Frutos elípsóides....................................Syagrus
graminifolia subsp. graminifolia
 
68Folhas, 40 a 112 pinas de cada lado da raque. Inflorescência geralmente espiciforme; raque ausente (raramente até 8 cm).
Flores, estaminadas (9-)13-19 mm compr., pistiladas 11-20 x 6-18 mm.....................................................................69
68’ Folhas, 18 a 38 pinas de cada lado da raque. Inflorescência paniculada; raque 0,5 a 42 cm compr. Flores, estaminadas 4-7 mm
compr., pistiladas 5-7 x 3-5,5 mm compr..............70
 
69 Folhas, pinas congestas, as medianas 13-24 x 1-1,9 cm, face abaxial sem ramento. Inflorescência, parte expandida 8-15 cm
compr. Flores pistiladas 11-12 x 6-10 mm........................................................Syagrus caerulescens
69’ Folhas, pinas mais laxas, as medianas 24-34 x 2-3 cm, face abaxial com ramento ou tomento na inserção com a raque.
Inflorescência, parte expandida 20-29 cm compr. Flores pistiladas 16-20 x 11-18 mm...................................................Syagrus
rupicola
 
70 Inflorescência, raque 0,5-10 cm compr...........................Syagrus microphylla
70’ Inflorescência, raque 25-42 cm compr...........................Syagrus × mirandana
 
71 Remanescente das bainhas dispostos em espiral e formando um arranjo perfeitamente helicoidal ou linhas ao redor do
estipe............................................72
71’ Remanescente das bainhas dispostos em espiral ao redor do estipe, porém, sem formar um arranjo perfeitamente espiral ou
linhas............................................74
 
72 Pinas dispostas em grupos laxos na raque, sendo algumas deflexas. Frutos 4-4,6 x 3-3,2
cm....................................................Syagrus × altopalacioensis
72’ Pinas dispostas em grupos congestos na raque, nenhuma deflexa. Frutos 2-3,8 x 1,6-3,2
cm........................................................................73
 
73 Estipe frequentemente prostrado. Flores pistiladas 17-25 mm compr. Fruto globoso, 3-4 cm compr. Endocarpo globoso, 3-3,5 x
2,8-3,5 cm............................Syagrus duartei
73’ Estipe nunca prostrado. Flores pistiladas 10-17 mm compr. Fruto ovoide ou elíptico, 2-3 cm compr. Endocarpo ovoide 2-2,8 x
1,7-2,1 cm.........................Syagrus glaucescens
 
74 Inflorescência, bráctea peduncular espessa, 2,5-7 mm espessura..........Syagrus comosa
74’ Inflorescência, bráctea peduncular fina, até 2 mm espessura........................75
75 Folhas com raque dispostas sempre horizontalmente sobre o solo (procumbente), exceto a folha flecha que emerge com as
pinas formando um leque. Inflorescência paniculada e com ráquilas dispostas sempre de forma helicoidal ao redor da pequena
raque (característica incomum nas espécies de caule subterrâneo).........................Syagrus lilliputiana
75’ Folhas com raque geralmente arqueada, dispostas em vários ângulos em relação ao solo, folha flecha emerge como
outras folhas pinadas. Inflorescência espiciforme ou, quando paniculada, as ráquilas são dispostas unilateralmente na
raque.........................76
 
76 Folhas, ápice das pinas agudo, arredondado ou emarginado........................77
76’ Folhas, ápice das pinas longo acuminado........................................82
 
77 Folhas, 5 a 17 pinas de cada lado da raque. Flores estaminadas 7-8 mm compr............................................................Syagrus
minor
77’ Folhas, 18-60 pinas de cada lado da raque. Flores estaminadas 8-18 mm compr........78
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78 Face abaxial das pinas das folhas jovens conspicuamente cobertas por cera............79
78’ Face abaxial das pinas das folhas jovens verde pálida, porém sem camada de cera ou esta é
inconspícua.................................................................80
 
79 Planta com caule sempre simples. Ápice das pinas das folhas frequentemente
emarginados...................................................Syagrus evansiana
79’ Planta frequentemente entouceirada. Ápice das pinas das folhas arredondados (um lado) ou
acuminados...............................................Syagrus allagopteroides
 
80 Face abaxial das pinas das folhas com presença de ramento. Inflorescência espiciforme..............................................Syagrus
longipedunculata
80’ Face abaxial das pinas das folhas sem ramento. Inflorescência paniculada ou
espiciforme.................................................................81
 
81 Raque das folhas (42-)45-75 cm compr.; pinas da porção mediana da raque 18-25 cm compr. Flores, estaminadas 12-14 mm
compr., pistiladas 10-12 mm compr.......Syagrus gouveiana
81’ Raque das folhas 24-46 cm compr.; pinas da porção mediana da raque 10-19 cm compr. Flores, estaminadas 8-10 mm compr.,
pistiladas 9-10 mm compr.......Syagrus itacambirana
 
82 Face abaxial das pinas das folhas jovens conspicuamente cobertas por cera............83
82’ Face abaxial das pinas das folhas jovens verde pálida, porém sem camada de cera ou esta é
inconspícua.................................................................85
 
83 Palmeira de hábito simples, 100-135 cm alt........................Syagrus menzeliana
83’ Palmeira de hábito simples ou cespitoso, ca. 50 cm alt.............................84
 
84 Inflorescência espiciforme ou paniculada. Flores estaminadas 8-9 mm compr. Frutos fusiforme, 1,8-2 cm
diâm.....................................Syagrus allagopteroides
84’ Inflorescência paniculada. Flores estaminadas 4-8 mm compr. Frutos ovoides ou elipsoides, 1-1,5 cm
diâm...................................................Syagrus loefgrenii
 
85 Raque das folhas mais curta que as pinas da porção mediana.........................86
85’ Raque das folhas mais longa ou de comprimento semelhante as pinas.................87
 
86 Folhas, pinas da parte mediana da raque 14-30 cm compr., face abaxial das pinas com ramento ocasional. Inflorescência
espiciforme ou paniculada. Flores, estaminadas 4-5 mm compr., pistiladas 6-9 mm compr...................................Syagrus
emasensis
86’ Folhas, pinas da parte mediana da raque 36-75 cm compr., face abaxial das pinas sem ramento. Inflorescência espiciforme.
Flores, estaminadas 10-13 mm compr., pistiladas 11,5-17 mm compr................................................Syagrus guimaraesensis
 
87 Folhas, (28-)31-62 pinas de cada lado da raque.....................Syagrus cerqueirana
87’ Folhas, 8-30 pinas (até 40 em S. glazioviana) de cada lado da raque...................88
 
88 Palmeira geralmente entouceirada. Folhas com pinas longas e muito estreitas, lembrando uma gramínea 0,4-0,8 cm
larg...................................................89
88’ Palmeira geralmente de hábito simples (podendo ser entouceirada em S. angustifolia). Folhas com pinas pouco mais largas –
(0,6-)0,8-1,3 cm................................90
 
89 Folha, raque 26-34 cm compr. Inflorescência espiciforme; parte expandida 9-16 cm compr. Fruto 1,9-2,2 cm compr.
Endocarpo 1,6-1,7 x 1,2-1,3 cm..........................................Syagrus graminifolia subsp. cabralensis
89’ Folha, raque 38-70 cm compr. Inflorescência paniculada; parte expandida 16-40 cm compr. Fruto 2,5-3 cm compr. Endocarpo
2,2-2,5 x 1,4-1,6 cm..........................................Syagrus graminifolia subsp. glazioviana
 
90 Palmeira entouceirada. Folhas, até 57 pinas de cada lado da raque, pinas medianas até 24 cm compr. Frutos
elípticos..........................................Syagrus angustifolia
90’ Palmeira de caule simples. Folhas geralmente com mais de 57 pinas de cada lado da raque, pinas medianas geralmente maior
25 cm compr. Frutos ovoides........................91
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91 Inflorescência espiciforme, raramente até 6 ráquilas inseridas na raque muito curta (até 6 cm), tipo de inserção
inconspícua..................................Syagrus glazioviana
91’ Inflorescência sempre paniculada, 4-14 ráquilas inseridas na raque mais alongada (3-16 cm), inserção conspicuamente
unilateral.............................Syagrus mendanhensis

BIBLIOGRAFIA

GLASSMAN, S.F. (1987) Revisions of the palm genus Syagrus Mart. and other selected genera in the Cocos aliance. Illinois
Biological Monographs 56: 1-230.
NOBLICK, L.R. (2017) A revision of the genus Syagrus (Arecaceae). Phytotaxa 294: 1-262.
NOBLICK, L.R. (2018) Syagrus guaratinguensis: a new species from Bahia, Brazil. Palms 62: 77-86.
SOARES, K.P.; GUIMARÃES, C.A.L. (2019) Syagrus amicorum, a new Arecaceae from Bahia, Brazil. Phytotaxa 387: 158-164.
 

720

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus allagopteroides Noblick &
Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/subterrâneo(s). Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com
disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde/levemente discolor(es). Inflorescência: forma
espiciforme/paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s); raque glabra(s); ráquila
disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s)
suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 50 cm alt. Estipe, solitário ou cespitoso, subterrâneo, crescendo em colônias, até 4 cm diâm. Folhas 3 a 8
contemporâneas por estipe; bainha 6-15 x 2-2,5 cm; pecíolo 10-20 cm; raque 23-55 cm compr.; pinas 20-47 de cada lado da
raque, distribuição agrupada (2-4 pinas) e em grupos bem espaçados ao longo da raque e inseridas em vários planos, consistência
coriácea, verdes, com a face abaxial esbranquiçada quando a folha é jovem, lineares, com ápice acuminado e assimétrico, as
da parte mediana da raque 10-20 x 0,8-2,6 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme ou paniculada; profilo 5-15 x 1-3
cm; bráctea peduncular sulcada, glabra ou levemente recoberta por indumento esparso, 15-35 cm compr. total; parte expandida
7-20 x 1,2-4,5 cm; pedúnculo 8-45 x 0,4-0,6 cm; raque ausente ou até 5 cm compr.; ráquilas 2-6, com 3-19 cm compr. Flores,
estaminadas 8-9 mm; pistiladas 11-13 x 6-8 mm. Frutos ovais, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma densa camada
tomentosa ferrugínea, 2,2-3,3 x 1,8-2,2 cm; endocarpo 2,4-3,1 x 1,3-1,4 cm, com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Esta espécie difere das demais Syagrus acaules por apresentar folhas semelhantes às palmeiras do gênero Allagoptera (Allagoptera
campestris), com pinas inseridas em diferentes ângulos formando grupos congestos, porém, cada grupo bem distanciados um do
outro. O nome específico desta espécie refere-se à esta similaridade.
Semelhante à espécie Syagrus petraea, nativa da Bolívia, porém, com anatomia foliar e disposição das pinas diferenciadas (não
semelhante a Allagoptera spp.). Flores pistiladas (11-13 mm em S. allagopteroides x 14-15 mm em S. petraea).
Semelhante também à S. angustifolia, diferenciando-se pela distribuição das pinas densamente agrupadas, em grupos de 2-4
pinas (agrupadas em pares em S. angustifolia), inflorescência espiciforme ou com ráquilas inseridas de forma helicoidal na raque
(espiciforme ou ráquilas inseridas unilateralmente na raque em S. angustifolia).
Pode ser confundida com S. cerqueirana (nativa do Paraguai e Mato Grosso do Sul), no entanto esta última apresenta
inflorescências sempre paniculadas, com ráquilas distribuídas unilateralmente na raque (espiciforme ou distribuídas de forma
helicoidal em S. allagopteroides), raque das folhas 40-75 cm compr. (23-52 cm em S. allagopteroides), pinas das folhas 20-33 cm
(12-20 cm em S. allagopteroides).
Muito semelhante à S. emasensis, porém, esta última apresenta flores pistiladas com 8-10 mm compr. (11-13 mm em S.
allagopteroides), endocarpos com 1,8-1,9 x 1,2 cm compr. (2,4-3,1 x 1,3-1,4 cm em S. allagopteroides).
Pode ser confundida com a espécie S. glazioviana (muito variável morfologicamente), porém, esta nunca possui pinas inseridas
em grupos bem espaçado na raque (característica típica de S. allagopteroides).
Assemelha-se também à S. graminifolia porém, todas as variedade desta espécie apresentam pinas inseridas em grupos pouco
distanciados na raque ou até mesmo de forma uniforme, além de inflorescência com ráquilas longas.
Semelhante à S. guimaraesensis devido ao porte "acaule", no entanto esta última apresenta as pinas inseridas de forma mais ou
menos regular e num único plano sobre a raque.
Semelhante à espécie S. longipedunculata, porém, esta última possui pinas distribuídas de forma mais ou menos regular ao longo
da raque.
Semelhante à espécie Syagrus menzeliana, porém esta última possui inflorescência com ramificação unilateral e frutos recobertos
por indumento apenas no ápice, que geralmente apresenta um anel de cor vermelha no ápice, quando maduro.

Forma de Vida
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6792, CEN (CEN00095429), CEPEC,  (CEPEC00090955), R, SP, AAU, BHCB, CEPEC, FTG, HPL, UB,
ALCB (ALCB009561), CEN (CEN00013422), CEN (CEN00012391), ALCB (ALCB009562), CEN (CEN00013427), CEN
(CEN00030960), CEN (CEN00052994), CEN (CEN00046800), CEN (CEN00035362), K, NY

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus allagopteroides Noblick & Lorenzi

722

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/cepec/cepec/0/9/9/55/cepec00090955.dzi
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F170054067.jpg


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Syagrus allagopteroides Noblick & Lorenzi

Figura 3: Syagrus allagopteroides Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA

NOBLICK, L. R.; LORENZI, H. New Syagrus species from Brazil. Palms, Lawrence, Kansas, v. 54, n. 1, p. 18-42, 2010.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus ×altopalacioensis K. Soares &
L.C. Assis
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo solitário(s)/aéreo/muito
curto(s). Folha: pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s);
pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo
na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/levemente discolor(es).
Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/
pruinosa(s); raque glabra(s)/esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato
ovoide(s); epicarpo esverdeado/verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/
oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, até 1,7 m alt. Estipe solitário, 0,3-1,4 x 0,1 m, recoberto pelos remanescentes das bainhas das folhas
secas ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes. Folhas dispostas em espiral ao redor do
estipe, 8-13 contemporâneas, levemente arqueadas; bainha, 35-37 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 15-20 cm compr.,
revestido por fibras achatadas; raque, 65-100 cm compr., levemente arqueada; pinas rígidas 35-40 de cada lado, verde-escuras,
levemente discolores, ápice assimétrico, distribuídas em grupos de 2-5 pinas, inseridas em 3-4 ângulos ao longo da raque, as da
parte mediana da raque com 35-40 x 1,5-2 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 30-35 x 3 cm; bráctea peduncular
sulcada, levemente recoberta por indumento quando fechada, 75-100 cm compr. total, parte expandida 30-35 x 7,5-9,5 cm; 
pedúnculo coberto por um indumento esparso, ferrugíneo 50-60 x 0,5-0,6 cm; raque 15-20 cm compr., ramificada ao nível de
primeira ordem; ráquilas 10-12, distribuídas espiraladamente ao redor da raque, ráquilas da parte mediana 7-12 cm compr. Flores,
estaminadas 13 mm compr.,pistiladas 12-15 x 5-7 mm. Frutos ovoides, 4,5-5 x 3-4 cm; epicarpo esverdeado ou verde-amarelado,
densamente recoberto por um indumento ferrugíneo. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 3,2-3,5 x 2-3 cm.
Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Syagrus pleioclada e Syagrus duartei, com características intermediárias. Difere-se de Syagrus duartei
pela menor quantidade de pinas na raque, com distribuição mais espaçada. Difere-se de Syagrus pleioclada principalmente por
apresentar pinas inseridas em diferentes ângulos (não somente deflexos como em S. pleioclada).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Soares et al., 57, HDCF, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus ×altopalacioensis K. Soares & L.C. Assis

Figura 2: Syagrus ×altopalacioensis K. Soares & L.C. Assis
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus ×altopalacioensis K. Soares & L.C. Assis

Figura 4: Syagrus ×altopalacioensis K. Soares & L.C. Assis

BIBLIOGRAFIA

Soares, K. P.; Assis, L. C.; Guimarães, C. A.; Vieira, A. R. G. Four New Natural Hybrid of Syagrus from Brazil. Lawrence -
Kansas: Palms 58(2): 87-100, 2014.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus amicorum K. Soares & C. A.
Guim.
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/
aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibroso(s)
denteada(s); pecíolo(s) com margem(ns) fibroso(s) denteado(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s)
em 1 ângulo na(s) raque/com disposição uniforme/ereta(s) e rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s)
assimétrico(s)/verde/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s)/pendente(s); infrutescência(s)
exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque densamente tomentosa(s)/esparsamente tomentosa(s);
ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato globoso(s)/ovoide(s); epicarpo laranja/com indumento no
ápice(s)/fendido(s) na(s) extremidade(s) quando maduro(s); mesocarpo fibroso(s); endocarpo lenhoso(s)/globoso(s)/oval(ais);
endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, até 3,5 m alt. Estipe entouceirado ou raramente solitário, geralmente inclinado, 1-2,5 x 0,1-0,14 m,
recoberto pelos remanescentes das bainhas de folhas secas ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando
cicatrizes. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 6-10 contemporâneas, pouco curvadas; bainha, 34-45 x 3,5-7 cm,
margens fibroso-denteadas, como espinhos rudimentares; pecíolo, 9-20 cm compr., com margens fibroso-denteadas; raque,
100-110 cm compr., pouco curvada; pinas rígidas, 55-60 pinas de cada lado, verdes, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas
congestas e uniformemente ao longo da raque e inseridas em um único plano, a face abaxial com um denso tomento flocoso sobre
a nervura principal nos primeiros 3-6 cm, e ramento estreito e alongado ao longo do restante da nervura principal, as das pinas
da parte mediana da raque com 34-38 x 2,2-2,4 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 22-48 x 3,5-4,8 cm; bráctea
peduncular sulcada, recoberta por tomento ferrugíneo, especialmente na extremidade, 114-185 cm compr. total, parte expandida
60-100 x 4,5-6 cm;  pedúnculo coberto por um indumento, de cor esbranquiçada logo após a antese, 77-107 x 0,5-1 cm; raque
23-50 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 12-20, as da parte mediana da raque 29-48 cm compr. Flores,
estaminadas 5-8 mm compr., pistiladas 5-9 x 4,5-7 mm. Frutos globosos ou ovoides, 2,5-3 x 2,4-2,8 cm; epicarpo alaranjado,
coberto por um tomento esbranquiçado no ápice, quando maduro o epicarpo e mesocarpo se fende no ápice expondo o endocarpo.
Endocarpo ovoide ou globoso, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,1-2,5 x 1,8-2 2 cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Muito distinta das demais Syagrus. A espécie apresenta semelhança com Syagrus ruschiana, devido ao habitat semelhante, hábito
geralmente cespitoso, inflorescência com longa e estreita bráctea peduncular, flores pistiladas arredondadas, frutos ovoides
ou globosos, amarelos ou alaranjados e que frequentemente se fendem na extremidade quando maduros; porém facilmente
separa-se através da bainha e pseudo-pecíolo das folhas com margens fibroso-denteadas, como espinhos rudimentares (bainhas
e pseudo-pecíolos apenas fibrosos em S. ruschiana), raque 100-110 cm compr. (128-200 cm compr. em S. ruschiana), pinas
rígidas, congestas e inseridas em ângulo ascendente na raque (pinas pendentes, especialmente na extremidade, com distribuição
bem espaçada na raque em S. ruschiana), pinas medianas 34–38 × 2.2–2.4 cm (50–53 × 2.4–3.5 cm em S. ruschiana), pinas com
indumento flocoso denso nos primeiros 3-6 cm sobre a face abaxial da nervura principal (apenas ramento esparso sobre toda a
nervura principal de S. ruschiana), número de ráquilas da inflorescência 12-20 (41-75 em S. ruschiana).
A espécie pode, secundariamente, ser comparada com Syagrus santosii e Syagrus schizophylla.
Difere-se pelo hábito frequentemente entouceirado (sempre hábito simples em S. santosii e S. schizophylla), pela margem fibroso-
denteada da bainha e pseudo-pecíolo, como espinhos rudimentares (margem com espinhos bem definidos em S. santosii e S.
schizophylla); pinas com indumento flocoso denso nos primeiros 3-6 cm sobre a face abaxial da nervura principal (parte abaxial
das pinas apenas com ramento sobre a nervura principal em S. santosii e sem ramento ou qualquer indumento em S. schizophylla);
e pelos frutos alaranjados com  2,5–3 × 2,4–2,8 cm (verde-amarelados ou amarelo claro, com 2,9–4,6 × 2,6–3,8 cm em s. santosii)
e pelo endosperma regular-homogêneo (endosperma irregular-ruminado em S. schizophylla).

Forma de Vida
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Soares et al., 67, UESC, Bahia, Typus
K. Soares et al., 67, BHZB, Bahia, Typus
K. Soares et al., 67, RB,  (RB01412278), RB,  (RB01412277), RB,  (RB01412276), ALCB (ALCB066154), UESC, 23974,

 (UESC0023974), RB, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus amicorum K. Soares & C. A. Guim.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Syagrus amicorum K. Soares & C. A. Guim.

Figura 3: Syagrus amicorum K. Soares & C. A. Guim.

Figura 4: Syagrus amicorum K. Soares & C. A. Guim.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 5: Syagrus amicorum K. Soares & C. A. Guim.

Figura 6: Syagrus amicorum K. Soares & C. A. Guim.

BIBLIOGRAFIA

SOARES, K.P. & GUIMARÃES, C.A.L. Syagrus amicorum, a new Arecaceae from Bahia, Brazil. Phytotaxa 387(2): 158-164,
2019.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus ×andrequiceana K. Soares & L.C.
Assis
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s)
persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s);
raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s) membranácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição
agrupada(s)/flexível(eis)/com ápice(s) pendente(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde/concolor(es). Inflorescência:
forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s); raque glabra(s);
ráquila disposição unilateral(ais) na(s) porção inicial(ais) da raque e helicoidal(ais) na(s) porção mediana(s) e terminal(ais)
da raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo esverdeado/verde amarelado/glabro(s)/com indumento no ápice(s); mesocarpo
fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 5-13 m alt. Estipe solitário, 4,5-12 x 0,14-21 m, recoberto pelos remanescentes das bainhas das folhas secas
ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe,
15-26 contemporâneas, arqueadas; bainha, 57-93 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 46-67 cm compr., revestido por fibras
achatadas; raque, 164-190 cm compr., arquada; pinas flexíveis, 100-120 de cada lado, verdes, brilhantes, ápice assimétrico e
enrolado, distribuídas em grupos de 2-5 pinas, inseridas em 3-4 ângulos ao longo da raque, as da parte mediana da raque com
52-58 x 1,8-2,2 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 35 x 6 cm; bráctea peduncular sulcada, glabra ou levemente
recoberta por indumento quando fechada, 103-145 cm compr. total, parte expandida 38-100 x 7,5-17 cm;  pedúnculo coberto
por um indumento esparso, esbranquiçado, logo após a antese, 38-70 x 1,5-2 cm; raque 27-60 cm compr., ramificada ao nível
de primeira ordem; ráquilas 42-61, as proximais distribuídas de forma unilateral na raque e as ráquilas distais ou medianas
distribuídas espiraladamente ao redor da raque, ráquilas da parte mediana 16-35 cm compr. Flores, estaminadas 7-9 mm
compr.,pistiladas 8-10 x 7 mm. Frutos ovoides, 4-5 x 2-2,5 cm; epicarpo esverdeado ou verde-amarelado, glabro, coberto por
um indumento esbranquiçado somente no ápice . Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,2-3,2 x 1,2-1,6 cm.
Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre as espécies Syagrus romanzoffiana e Syagrus flexuosa, facilmente separado das duas espécies pela
distribuição inicialmente unilateral das ráquilas ao redor da raque (sempre unilateral em S. flexuosa) e espiraladamente no meio o
na parte distal da raque (sempre espiraladamente em S. romanzoffiana), além do porte intermediário, estipe solitário (como  em S.
romanzoffiana), recoberto pelo remanescente das bainhas (como em S. flexuosa).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Soares et al., 46, HDCF (HDCF006523), HDCF, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus ×andrequiceana K. Soares & L.C. Assis

Figura 2: Syagrus ×andrequiceana K. Soares & L.C. Assis
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus ×andrequiceana K. Soares & L.C. Assis

Figura 4: Syagrus ×andrequiceana K. Soares & L.C. Assis

Figura 5: Syagrus ×andrequiceana K. Soares & L.C. Assis

Figura 6: Syagrus ×andrequiceana K. Soares & L.C. Assis
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

BIBLIOGRAFIA

Soares, K. P.; Assis, L. C.; Guimarães, C. A.; Vieira, A. R. G. Four New Natural Hybrid of Syagrus from Brazil. Lawrence -
Kansas: Palms 58(2): 87-100, 2014.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus angustifolia Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/subterrâneo(s). Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar ereta(s)/levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s)
raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/verde/levemente discolor(es).
Inflorescência: forma espiciforme/paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s);
raque glabra(s)/esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque/ausente(s). Fruto: formato elíptico(s);
epicarpo esverdeado/verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s);
endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 50 cm alt. Estipe, solitário ou cespitoso, subterrâneo, crescendo em colônias, até 7 cm diâm. Folhas 3 a 8
contemporâneas por estipe; bainha 6-15 x 2-3 cm; pecíolo 7-20 cm; raque 29-57 cm compr.; pinas 16-25 de cada lado da raque,
distribuição agrupada (2 pinas) e inseridas em vários planos, consistência coriácea, verdes, levemente discolores, lineares, com
ápice acuminado e assimétrico, as da parte mediana da raque 18-24 x 0,8-1 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme ou
paniculada, com ráquilas inseridas unilateralmente sobre a raque; profilo 7-45 x 1-2,5 cm; bráctea peduncular sulcada, levemente
recoberta por indumento esparso, 17-40 cm compr. total; parte expandida 11-27 x 1,7-2,6 cm; pedúnculo 5-19 x 0,4-0,5 cm; raque
ausente ou com 7-18 cm compr.; ráquilas 1-8, com 3,5-12 cm compr. Flores, estaminadas 5-12 mm; pistiladas 11-15 x 5-7 mm.
Frutos elípticos, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma densa camada tomentosa ferrugínea, 2,8-3,5 x 1,5-1,7 cm;
endocarpo 2,2-2,9 x 0,8-1,1 cm, com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Palmeira que forma touceiras, com pinas longas e estreitas. Pode ser confundida com S. graminifolia, porém, a inflorescência
desta última forma panículas com ráquilas distribuídas de forma helicoidal e espaçadas sobre a raque (de forma unilateral e
congesta em S. angustifolia); as ráquilas de S. graminifolia são estreitas e alongadas (engrossadas e curtas em S. angustifolia).
Frutos 1,9-2,2 cm compr. (2,8-3,5 cm compr em S. angustifolia).
Pode ser diferenciada de S. guimaraesensis pelo número de pinas 6-16 (16-25 em S. angustifolia); pelo comprimento do fruto
2-2,2 cm (2,8-3,5 cm em S. angustifolia).
Pode ser diferenciada de S. minor pelo hábito simples (entouceirado em S. angustifolia) e tamanho dos frutos 2,2-2,8 x 1,2-1,3 cm
(2,8-3,5 x 1,5-1,7 cm em S. angustifolia).
Pode ser diferenciada de S. longipedunculata pelo hábito simples (entouceirado em S. angustifolia); comprimento das flores
estaminadas 14-18 mm (4,5-12 mm em S. angustifolia) e tamanho dos frutos 2-2,3 x 1,3-1,7 cm (2,8-3,5 x 1,5-1,7 cm em S.
angustifolia).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6636, ESA (ESA132034), ESA (ESA132033), HPL, NY, SP, BHCB, K, R

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus angustifolia Noblick & Lorenzi

Figura 2: Syagrus angustifolia Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA

NOBLICK, L. R.; LORENZI, H. New Syagrus species from Brazil. Palms, Lawrence, Kansas, v. 54, n. 1, p. 18-42, 2010.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus botryophora (Mart.) Mart.
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos botryophora Mart.
homotípico Arecastrum romanzoffianum  var.  botryophorum (Mart.) Becc.
homotípico Calappa botryophora (Mart.) Kuntze
Arecastrum romanzoffianum  var.  botryophora (Mart.) Becc.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas
coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/com disposição uniforme/ereta(s) e rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s)
assimétrico(s)/verde escura/concolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s)
interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato
ovoide(s); epicarpo laranja/amarelado/glabro(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais);
endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 6-20 m alt. Estipe solitário, 5-18 x 0,15-0,25 m, com superfície lisa, apenas levemente anelado. Folhas dispostas
em espiral ao redor do estipe, 10-20 contemporâneas, fortemente recurvadas; bainha, 40-60 cm compr., margens fibrosas; pecíolo,
35-50 cm compr.; raque, 180-300 cm compr., fortemente recurvada; pinas rígidas, 100-150 pinas de cada lado, verdes, brilhantes,
ápice assimétrico, distribuídas uniformemente ao longo da raque e dispostas em um único plano, eretas, formando um "v" com
as pinas divergentes do lado oposto da raque, as da parte mediana da raque com 40-75 x 2,2-4,0 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar; profilo 30-40 x 6 cm; bráctea peduncular profundamente sulcada, com espessura superior a 8 mm, glabra, 50-85 cm
compr. total, parte expandida 40-70 x 10-38 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor acastanhada logo após a
antese, 15-30 x 3 cm; raque 6-25 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 25-60, as da parte mediana da raque
10-47 cm compr. Flores, estaminadas 10-13 mm compr., pistiladas 5-7 x 5-7 mm. Frutos ovoides, 3,5-5 x 2,5-3 cm; epicarpo
amarelo ou alaranjado, glabro. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 3-4,5 x 2,1-2,5 cm. Endosperma regular,
homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie facilmente reconhecida entre as demais do gênero, sendo a única de estipe solitário/elevado que apresenta folhas com
pinas regularmente distribuídas e inseridas em um único plano sobre a raque fortemente recurvada. A bráctea peduncular da
inflorescência é muito espessa, entre 8-15 mm (comparada apenas com S. pseudococos).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4690, NY,  (NY00568013), CEPEC,  (CEPEC00058304), CEPEC, , , ,  (CEPEC00096151), CEPEC,
 (CEPEC00044594), CEPEC,  (CEPEC00044593), CEPEC,  (CEPEC00044555), ALCB (ALCB009075), CEPEC, ALCB

(ALCB009070), ALCB (ALCB009069), ALCB (ALCB009071), ALCB (ALCB009072), ALCB (ALCB009073)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus botryophora (Mart.) Mart.

Figura 2: Syagrus botryophora (Mart.) Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus botryophora (Mart.) Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus caerulescens Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s)/muito curto(s). Folha:
pinada(s) glauca(s); bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s);
pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s)
raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/com
ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/levemente discolor(es). Inflorescência: forma espiciforme/paniculada(s);
infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/tomentosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila
disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s)
suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 60 cm alt. Estipe, solitário, subterrâneo, ou muito curto, 0-15 x 8 cm. Folhas 3-6 contemporâneas; bainha 12-20 x
5-6 cm; pecíolo 10-20 cm; raque 44-90 cm compr.; pinas 40-112 de cada lado da raque, distribuição agrupada (2-4 pinas) e
inseridas em vários planos, consistência coriácea, rígidas, glaucas, com a face abaxial pouco mais clara, ápice acuminado ou
agudo e assimétrico, as da parte mediana da raque 13-24 x 1-2 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme ou paniculada;
profilo 8-12 x 1,8-3 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por indumento esbranquiçado, 17-25 cm compr. total; parte
expandida 8-17 x 4-6 cm; pedúnculo 10-15 x 0,5-1 cm; raque ausente ou até 3 cm compr.; ráquilas 1-3, com 8-10 cm compr.
Flores, estaminadas 10-16 mm; pistiladas 11-12 x 6-10 mm. Frutos ovais, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma
densa camada tomentosa ferrugínea, 2-2,5 x 1,5-2 cm; endocarpo 1,2-1,5 x 1,2-1,3 cm, com endosperma homogêneo, contendo
uma semente.

COMENTÁRIO

Palmeira de pequeno porte mas com folhas robustas, glaucas, que cresce no norte do Estado de Goiás, na região da Chapada dos
Veadeiros em elevações acima dos 1.000 m, tanto no cerrado como no campo rupestre. 
Muito semelhante à Syagrus rupicola, diferenciando desta através dos seguintes caracteres: pinas medianas na raque (S. rupicola:
24-34 x 2-3 cm, S. caerulescens: 13-24 x 1-1,9 cm), flores pistiladas (S. rupicola: 16-20 x 11-18 mm, S. caerulescens: 11-12 x
6-10 mm), frutos (S. rupicola: 3,5-3,9 x 2,5-3,4 cm, S. caerulescens: 2-2,5 x 1,5-2 cm). Ambos os táxons ocorrem simpátricos e
foram descritos na mesma obra (Noblick & Lorenzi, 2010).
Na última revisão sobre o gênero, um dos autores desta espécie, Noblick (2017), acrescenta que "Its leaflet anatomy is most
similar to S. rupicola, but it has thinner epidermis, and more numerous small vascular fibers along the abaxial surface of its
leaflets. It differs furhter from S. rupicola by being smaller in stature with leaves that are blue on the lower surface and green on
the upper surface, rather than silvery-blue on both surface".

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6649, CEN, 512637 (CEN00023146), RB, 512637,  (RB00648749), RB, 512637,  (RB00647350), NY, 
(NY01546373), NY,  (NY01477292), UB, HPL, K, NY, R, SP

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus caerulescens Noblick & Lorenzi

Figura 2: Syagrus caerulescens Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA

NOBLICK, L. R.; LORENZI, H. New Syagrus species from Brazil. Palms, Lawrence, Kansas, v. 54, n. 1, p. 18-42, 2010.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus campestris (Mart.) H. Wendl.
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos campestris Mart.
heterotípico Cocos urbaniana Dammer

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo cespitoso(s)/aéreo. Folha:
pinada(s) glauca(s)/verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s);
pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s)
raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/verde escura/discolor(es).
Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/
pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque. Fruto: formato elíptico(s);
epicarpo esverdeado/verde amarelado/levemente coberto por indumento; mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo
lenhoso(s)/fusiforme(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 1-4 m alt. Estipe cespitoso ou solitário, 0,8-5 x 0,05-0,20 m, recoberto pelos remanescentes das folhas já caídas
(baínhas). Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 6-10 contemporâneas (por estipe), arqueadas; bainha, 20-40 cm compr.,
margens fibrosas; pecíolo, 20-45 cm compr.; raque, 50-100 cm compr., arqueada; pinas rijas, 35-75 pinas de cada lado, verde-
escuras ou até glaucas, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo da raque e dispostas em vários planos, ápice
eretos, as da parte mediana da raque com 18-40 x 0,8-1,8 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 14-24 x 2,9-3,5 cm;
bráctea peduncular sulcada, levemente recoberta por indumento esbranquiçado ou castanho-claro pruinoso, 30-72 cm compr. total,
parte expandida 17-28 x 4-6 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor acastanhada logo após a antese, 15-30
x 0,6-1,5 cm; raque 7-18 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 5-20, as da parte mediana da raque 8-20
cm compr., disposição unilateral ao longo da raque. Flores, estaminadas 11-13 mm compr., pistiladas 13-18 x 5-7 mm. Frutos
elipsoides 2,8-3,5 x 1,8-3,2 cm; epicarpo esverdeado ou verde-amarelado, com indumento apenas no ápice. Endocarpo elipsoide
ou fusiforme, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,5-3,3 x 1,7-2,5 cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie pouco frequente nos cerrados do centro-norte de Minas Gerais e sul da Bahia, semelhante à Syagrus flexuosa, S.
cataphracta e S. deflexa, devido ao seu hábito cespitoso e ráquilas da inflorescência dispostas unilateralmente na raque.
Diferencia de S. flexuosa por apresentar pinas das folhas eretas e discolores (flexuosas e concolores em S. flexuosa). Diferencia de
S. cataphracta apenas por possuir o lado abaxial das pinas glabros, não coberto por cera e possui ramento sobre a nervura principal
nesta mesma face da pina (face abaxial das pinas coberto de cera, porém sem ramento em S. cataphracta).
Assemelha-se também com a espécie Syagrus deflexa, diferenciando-se desta por apresentar sempre pinas rijas e inseridas de
forma também ascendente (sempre deflexas em S. deflexa), ráquilas da inflorescência disposta sempre de forma unilateral na
raque (as ráquilas apicais pode ser disposta de forma helicoidal na raque, especialmente em indivíduos maiores e que crescem em
solos com maior nutrição em S. deflexa).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6536, P (P01797439), P (P01797438), NY,  (NY02696946), ESA (ESA074114), ALCB (ALCB009558), HPL

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus campestris (Mart.) H. Wendl.

Figura 2: Syagrus campestris (Mart.) H. Wendl.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus campestris (Mart.) H. Wendl.

Figura 4: Syagrus campestris (Mart.) H. Wendl.

Figura 5: Syagrus campestris (Mart.) H. Wendl.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Syagrus campestris (Mart.) H. Wendl.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus ×camposportoana (Bondar)
Glassman
Tem como sinônimo
heterotípico Cocos campos-portoana Bondar
heterotípico Cocos ×campos-portoana Bondar

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/em fileira(s) espiralada(s)
perfeita(s)/com margem(ns) fibroso(s) denteada(s); pecíolo(s) com margem(ns) fibroso(s) denteado(s); raque foliar arqueada(s);
pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/com ápice(s) agudo(s) ou
arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/
pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição
helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s)/elíptico(s); epicarpo esverdeado/verde amarelado/com indumento no
ápice(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma levemente irregular(es) giboso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 3-7 m alt. Estipe solitário, 2,5-6 x 0,25-0,30 m, com superfície lisa, apenas levemente anelado. Folhas dispostas
espiraladamente, em fileiras perfeitas ao redor do estipe, 25-30 contemporâneas, arqueadas; bainha, 60-100 cm compr., margens
fibroso-denteadas; pecíolo, 70-120 cm compr., com margens fibroso-denteadas e muitas fibras achatadas decíduas; raque,
250-300 cm compr., arqueada; pinas, rígidas, 130-140 de cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas em grupos de 2-5
pinas, inseridas em 3-4 ângulos ao longo da raque, as da parte mediana da raque com 80-110 x 3-5 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar; profilo 50 x 8 cm; bráctea peduncular sulcada, levemente recoberta por indumento quando fechada, 150-300 cm
compr. total, parte expandida 110-240 x 15-25 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, esbranquiçado logo após a
antese, 80-150 x 3-3,5 cm; raque 70-150 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 45-250, ráquilas da parte
mediana 35-70 cm compr. Flores, estaminadas 10-11 mm compr.,pistiladas 6-7 x 4-5 mm. Frutos ovoides, 3-3,5 x 2-3 cm;
epicarpo esverdeado ou verde-amarelado, glabro, coberto por um indumento esbranquiçado somente no ápice. Endocarpo ovoide,
ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,5-3,2 x 1,5-2,6 cm. Endosperma irregular, levemente giboso.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Syagrus coronata e Syagrus romanzoffiana. Difere-se de S. coronata por apresentar estipe com superfície
lisa, ou seja, com cicatrizes pouco marcadas (geralmente recoberto pelos remanescentes da bainha das folhas ou, quando estas
caem, deixam cicatrizes conspícuas em S. coronata), maiores dimensões do estipe, raque foliar, inflorescências, endosperma
levemente giboso (homogêneo no S. coronata). Difere-se S. romanzoffiana pela inserção perfeitamente espiralada das bainhas
(apenas espiralada em S. romanzoffiana), pinas rígidas (flexuosas em S. romanzoffiana), endosperma levemente irregular-giboso
(conspícuo irregular-giboso em S. romanzoffiana).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Área Antrópica, Floresta Estacional Semidecidual, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Noblick, L.R., 4240, HUEFS, 5210, , , ,  (HUEFS0005210), Bahia
K. Soares et al., 55, HUESBVC, Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus ×camposportoana (Bondar) Glassman

Figura 2: Syagrus ×camposportoana (Bondar) Glassman

BIBLIOGRAFIA

Soares, K. P.; Assis, L. C.; Guimarães, C. A.; Vieira, A. R. G. Four New Natural Hybrid of Syagrus from Brazil. Lawrence -
Kansas: Palms 58(2): 87-100, 2014.
Glassman, S. F. Revisions of the palm genus Syagrus Mart. and other selected genera in the Cocos alliance. Illinois biological
monography, 56. Chicago: University of Chicago, 1987.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus campylospatha (Barb.Rodr.) Becc.
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos campylospatha Barb.Rodr.
heterotípico Cocos acaulis  subsp.  glauca Drude
heterotípico Cocos apaensis Barb.Rodr.
heterotípico Cocos hassleriana Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo cespitoso(s)/subterrâneo(s)/estolonífero(s). Folha:
pinada(s) glauca(s); bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s)
com margem(ns) inerme(s); raque foliar ereta(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/inserida(s) em
1 ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/com disposição uniforme/ereta(s) e rígida(s)/com ápice(s) longo(s) acuminado(s)
e aristado(s)/glauca(s)/concolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar;
espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto:
formato ovoide(s); epicarpo verde amarelado/glabro(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais);
endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno/acaule, 1-1,5 m alt. Estipe cespitoso, estolonífero, os estolões subterrâneos chegam até 2 m de distância da planta
mãe, criando assim novos fustes, cada estipe com 9-13 cm diâm, recoberto pelos remanescentes das bainhas das folhas secas já
caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, eretas, 3-6 contemporâneas por fuste; bainha, 17-40 cm compr., margens
fibrosas; pecíolo, 20-45 cm compr., margens inermes; raque, 50-120 cm compr., ereta; pinas rígidas, glaucas, 23-50 pinas de cada
lado, ápice simétrico, aristado, distribuídas uniformemente ou em grupos pouco diferenciados ao longo da raque e dispostas em
um único plano ou em 2-3 planos, as da parte mediana da raque com 13-38 x 0,7-1,2 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar;
profilo 15 x 4 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento ferrugíneo ou esbranquiçado, especialmente na extremidade,
30-60 cm compr. total, parte expandida 16-37 x 4,3-8 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor acastanhada
logo após a antese, 20-50 x 0,7-1 cm; raque 8-15 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 11-20, as da parte
mediana da raque 5-15 cm compr. Flores, estaminadas 7-8 mm compr., pistiladas 6-8 x 4-6 mm. Frutos ovoides, 2,2-3 x 2-2,5
cm; epicarpo verde-amarelado, glabro. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2-2,8 x 1,8-2,3 cm. Endosperma
regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie com estipe subterrâneo, entouceirada, que emite estolões subterrâneos até 2 m de distância da planta mãe, criando assim
novos fustes. O ápice das pinas das folhas são aristados (com espinho), sendo a única espécie do gênero com estas características,
bem como, uma anatomia foliar distinta. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Várzea, Campo Limpo

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Soares, 15, HDCF, 6239, Mato Grosso do Sul
H. Lorenzi, 6694, K (K000202903), ESA (ESA132041), COR, , , , , ,  (COR00000294), HPL

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus campylospatha (Barb.Rodr.) Becc.

Figura 2: Syagrus campylospatha (Barb.Rodr.) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus campylospatha (Barb.Rodr.) Becc.

Figura 4: Syagrus campylospatha (Barb.Rodr.) Becc.

BIBLIOGRAFIA

Glassman, S. F. Revisions of the palm genus Syagrus Mart. and other selected genera in the Cocos alliance. Illinois biological
monography, 56. Chicago: University of Chicago, 1987.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus cataphracta (Mart.) Noblick
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/
aéreo/muito curto(s). Folha: pinada(s) glauca(s); bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/
com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)
membranácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/flexível(eis)/com ápice(s)
acuminado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/verde/discolor(es)/face(s) abaxial prateada. Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s)/
pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila
disposição unilateral(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s)/elíptico(s); epicarpo verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo
fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 1-4 m alt. Estipe cespitoso ou solitário, 0,5-3 x 0,03-0,1 m, recoberto pelos remanescentes das folhas já caídas
(baínhas). Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 6-10 contemporâneas (por estipe), arqueadas; bainha, 28-35 cm compr.,
margens fibrosas; pecíolo, 10-45 cm compr.; raque, 45-90 cm compr., levemente arqueada; pinas flexíveis a rijas, 22-72 pinas
de cada lado, verde ou até glaucas, bastante discolores quando jovens, face abaxial prateada, densamente recoberta por uma
camada de cera, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo da raque e dispostas em vários planos, ápice eretos ou
levemente arqueados, as da parte mediana da raque com 15-37 x 0,5-1,7 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 10-17
x 1,8-2 cm; bráctea peduncular sulcada, levemente recoberta por indumento esbranquiçado ou castanho-claro pruinoso, 30-55 cm
compr. total, parte expandida 15-39 x 2,5-5,5 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor acastanhada logo após a
antese, 11-35 x 0,6-1,1 cm; raque 7-16 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 5-16, as da parte mediana da
raque 8-20 cm compr., disposição unilateral ao longo da raque. Flores, estaminadas 6-15 mm compr., pistiladas 9-20 x 4-12 mm.
Frutos elipsoides ou ovais 2,5-3 x 1,4-1,5 cm; epicarpo esverdeado ou verde-amarelado, com indumento. Endocarpo elipsoide ou
fusiforme, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,2-3 x 1,1-1,5 cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie pouco frequente nos cerrados do sul da Bahia, semelhante à Syagrus flexuosa, S. campestris e S. deflexa, devido ao seu
hábito cespitoso e ráquilas da inflorescência dispostas unilateralmente na raque.
Diferencia de S. flexuosa por apresentar pinas das folhas eretas e fortemente discolores, recoberta por cera na face abaxial
(flexuosas, glabras e concolores em S. flexuosa).
Diferencia de S. campestris apenas por possuir o lado abaxial das pinas coberto de cera, porém sem ramento sobre a nervura 
principal (face abaxial das pinas glabros e com ramento em S. campestris).
Assemelha-se também com a espécie Syagrus deflexa, diferenciando-se desta por apresentar sempre pinas inseridas de forma
também ascendente na raque (sempre deflexas em S. deflexa), ráquilas da inflorescência disposta sempre de forma unilateral na
raque (as ráquilas apicais pode ser disposta de forma helicoidal na raque, especialmente em indivíduos maiores e que crescem em
solos com maior nutrição em S. deflexa).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Campo de Altitude, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Noblick, LR, 5696, ALCB (ALCB009653), ALCB (ALCB047657), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus cataphracta (Mart.) Noblick

Figura 2: Syagrus cataphracta (Mart.) Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus cataphracta (Mart.) Noblick

Figura 4: Syagrus cataphracta (Mart.) Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus cearensis Noblick
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição
helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas
coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s)
assimétrico(s)/verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s)
exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais)
na(s) raque. Fruto: formato globoso(s); epicarpo amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo
lenhoso(s)/globoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s)/com cavidade(s) interna(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado ou moderado, 5-11 m alt. Estipe solitário ou cespitoso (2-4 estipes), colunar, 4-10 x 0,10-0,18 m, com cicatrizes
deixadas pelas bainhas de folhas já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 10-15 contemporâneas, arqueadas;
bainha, 70-110 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 13-70 cm compr.; raque, 230-320 cm compr., arqueadas; pinas rijas, com
nervuras secundárias conspícuas quando desidratadas, 100-130 de cada lado da raque, verdes, brilhantes, ápice assimétrico,
distribuídas irregularmente e inseridas em vários planos ao longo da raque, as da parte mediana da raque com 65-100 x 3-4 cm.
Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 30-45 x 6-8 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento esbranquiçado,
especialmente na extremidade, 100-115 cm compr. total, parte expandida 50-75 x 12-20 cm;  pedúnculo coberto por um
indumento esparso, de cor ferrugínea logo após a antese, 40-80 x 2,5-3 cm; raque 30-60 cm compr., ramificada ao nível de
primeira ordem; ráquilas inseridas de forma helicoidal ao longo da raque, retas, grossas, 35-45, as da parte mediana da raque
30-50 cm compr. Flores, estaminadas 12-21 mm compr., pistiladas 17-25 x 8-10 mm. Frutos globosos, 3,5-4,6 x 3,2-4,1 cm;
epicarpo amarelado, densamente recoberto por um indumento ferrugíneo. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior levemente
irregular, 3,8-4 x 2,3-2,6 cm. Endosperma regular, homogêneo, com cavidade interna.

COMENTÁRIO

Palmeira nativa do nordeste do Brasil (Mata Atlântica e locais mais úmidos da Caatinga) pertencente ao grupo Syagrus
picrophylla. O complexo inclui Syagrus picrophylla, S. lorenzoniorum, S. kellyana e S. guaratinguensis, sendo espécies que
possui o endosperma dos frutos geralmente com cavidade central (semelhante ao Cocos nucifera e Syagrus pseudococos).
Difere-se das demais espécies do complexo pelo estipe comumente formando caules gêmeos ou em múltiplos de dois e pelos
frutos globosos, achatados no ápice e densamente recobertos por indumento em toda superfície (demais espécies: estipe solitário,
frutos ovais, com um bico e epicarpo recoberto por indumento ferrugíneo apenas na extremidade, ou quando totalmente recobertos
por indumento - S. kellyana, estes são sempre ovais). 
A espécie pode ainda ser confundida com Syagrus oleracea, embora possua frutos globosos, com 3,5-4,6 x 3,2-4,1 cm e
endosperma com cavidade central (S. oleracea: frutos elípticos, com 4-5,2 x 2,5-3,5 cm, recoberto por indumento apenas no ápice
e endosperma sem cavidade central).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4951, K, , ,  (K000202899), RB,  (RB00581316), RB,  (RB00581315), RB,  (RB00581314), RB, 
(RB00581310), RB,  (RB00581308), RB, 337156,  (RB00580996), HVASF (HVASF1947), HVASF (HVASF1948), HVASF
(HVASF1949), RB, 337156,  (RB01147270), Ceará, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus cearensis Noblick

Figura 2: Syagrus cearensis Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus cearensis Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus cerqueirana Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/subterrâneo(s)/prostrado(s).
Folha: pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s);
pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo
na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/levemente discolor(es).
Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque
esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo verde amarelado/
tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 90 cm alt. Estipe, solitário ou cespitoso, subterrâneo, crescendo em colônias, até 6 cm diâm. Folhas 4 a 9
contemporâneas por estipe; bainha 15-30 x 3-5 cm; pecíolo 13-23 cm; raque 40-75 cm compr.; pinas 26-62 de cada lado da raque,
distribuição agrupada (2-3 pinas) e inseridas em vários planos, consistência coriácea, verdes, lineares, com ápice longo acuminado
e assimétrico, as vezes bífido, as da parte mediana da raque 20-33 x 0,5-1,2 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, paniculada,
unilateralmente ramificada; profilo 8-15 x 2,2-2,5 cm; bráctea peduncular sulcada, glabra ou levemente recoberta por indumento,
18-27 cm compr. total; parte expandida 13-18 x 2,3-3 cm; pedúnculo 4-9 x 0,4-0,6 cm; raque 2-9 cm compr.; ráquilas 4-12, com
6-15 cm compr. Flores, estaminadas 7-8 mm; pistiladas 10-12 x 6-8 mm. Frutos ovais ou elípticos, verde-amarelado quando
maduros, cobertos por uma densa camada tomentosa ferrugínea, 2,3-3,5 x 1,2-2,3 cm; endocarpo 1,8-2,2 x 0,8-1,1 cm, com
endosperma homogêneo, contendo uma semente.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Possíveis ocorrências
Centro-Oeste (Mato Grosso)
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6514, R, NY, K, HPL, CGMS, SP
K. Soares, 2, HDCF, 6226, Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Syagrus cerqueirana Noblick & Lorenzi

Figura 2: Syagrus cerqueirana Noblick & Lorenzi

Figura 3: Syagrus cerqueirana Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Syagrus cerqueirana Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA

NOBLICK, L. R.; LORENZI, H. New Syagrus species from Brazil. Palms, Lawrence, Kansas, v. 54, n. 1, p. 18-42, 2010.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus ×cipoensis K. Soares & L.C.
Assis
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s)
com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com
disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/verde escura/discolor(es). Inflorescência:
forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/tomentosa(s); raque glabra(s)/
esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo verde amarelado/
com indumento no ápice(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s)/oval(ais); endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado ou elevado, 8-16 m alt. Estipe solitário, 7-14 x 0,18-23 m, recoberto pelos remanescentes das bainhas das
folhas secas ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes. Folhas dispostas em espiral ao
redor do estipe, 20-25 contemporâneas, arqueadas; bainha, 80-100 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 30-40 cm compr.,
revestido por fibras achatadas; raque, 170-200 cm compr., arqueada; pinas rígidas, 99-120 de cada lado, verdes ou glaucas, ápice
assimétrico, distribuídas em grupos de 2-5 pinas, inseridas em 3-4 ângulos ao longo da raque, as da parte mediana da raque
com 58-80 x 3,3-3,4 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 45-50 x 5 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por
indumento quando fechada, 110-115 cm compr. total, parte expandida 70-75 x 12-18 cm;  pedúnculo tomentoso, 40-46 x 2,3-2,5
cm; raque 40-46 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 32-37, distribuídas espiraladamente ao redor da
raque, ráquilas da parte mediana 29-34 cm compr. Flores, estaminadas 12-15 mm compr., pistiladas 18-21 x 8-11 mm. Frutos
ovoides, 4,5-5,5 x 3,5-4,2 cm; epicarpo verde-amarelado, glabro em grande parte da sua superfície, densamente recoberto por um
indumento ferrugíneo no ápice . Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 4-4,4 x 2,5-2,8 cm. Endosperma regular,
homogêneo.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Syagrus glaucescens e Syagrus oleracea. Apresenta características intermediárias. Difere de Syagrus
glaucescens através do estipe muito mais elevado, folhas e inflorescências maiores e com maior número de ráquilas, maiores
flores estaminadas e frutos. Difere de Syagrus oleracea por apresentar superfície do estipe recoberta pelo remanescentes das
bainhas das folhas ou com cicatrizes profundas quando estas eventualmente caem.
Semelhante também ao híbrido Syagrus x serroana (S. glaucescens x S. romanzoffiana), no entanto, S. x cipoensis possui raque da
inflorescência menor, menor número de ráquilas, tamanho maior nas flores pistiladas, flores estaminadas, frutos e endocarpos.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

760

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Soares & L. Assis, 62, HDCF, BHCB, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus ×cipoensis K. Soares & L.C. Assis

Figura 2: Syagrus ×cipoensis K. Soares & L.C. Assis
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus ×cipoensis K. Soares & L.C. Assis

Figura 4: Syagrus ×cipoensis K. Soares & L.C. Assis

BIBLIOGRAFIA

Soares, K.P.; Assis, L.C. Syagrus × cipoensis, un nouvel hybride du Minas Gerais, Brésil. Princeps 1: 115-124. 2015
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus cocoides Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syagrus cocoides, .

Tem como sinônimo
heterotípico Calappa cocoides Kuntze
heterotípico Calappa weddellii (Drude) Kuntze
heterotípico Cocos drudei Becc.
heterotípico Cocos syagrus Drude
heterotípico Cocos weddellii Drude
heterotípico Syagrus brachyrhyncha Burret
heterotípico Syagrus cocoides  var.  linearifolia Barb.Rodr.
heterotípico Syagrus drudei (Becc.) Becc.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)
membranácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/flexível(eis) e enrolada(s) no ápice(s)/
com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s);
infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais)
na(s) raque. Fruto: formato globoso(s)/piriforme(s)/ovoide(s); epicarpo verde amarelado/glabro(s)/com indumento no ápice(s)/
fendido(s) na(s) extremidade(s) quando maduro(s); mesocarpo fibroso(s)/fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/
piriforme(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado ou moderado, 1,5-10 m alt. Estipe solitário, colunar, 1-9 x 0,06-0,12 m, com suaves cicatrizes deixadas pelas
bainhas de folhas já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 14-22 contemporâneas, arqueadas; bainha, 45-60 cm
compr., margens fibrosas; pecíolo, 50-90 cm compr.; raque, 80-180 cm compr., arqueadas; pinas flexíveis, 55-100 de cada lado
da raque, verdes, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente e dispostas em vários planos ao longo da raque, ápice
pendente, as da parte mediana da raque com 30-55 x 1,1-2,1 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 30-55 x 2,5-3 cm;
bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento esbranquiçado, especialmente na extremidade, 100-170 cm compr. total, parte
expandida 20-80 x 5-9 cm;  pedúnculo glabro, 55-120 x 0,6-1 cm; raque 5-25 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem;
ráquilas inseridas de forma helicoidal ao longo da raque, 3-28, as da parte mediana da raque 14-45 cm compr. Flores, estaminadas
10-15 mm compr., pistiladas 8-14 x 8-10 mm. Frutos ovais ou piriformes, 3-6 x 1,5-3,5 cm; epicarpo verde-amarelado, glabro
superficialmente, coberto por um tomento esbranquiçado apenas na extremidade. Endocarpo elipsoide, ósseo, superfície exterior
lisa, 2-3 x 1,4-2,2 cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie nativa da Amazônia e matas de galeria dos cerrados localizados próximos à região Amazônica. Caracteriza-se através das
folhas com pinas flexíveis no ápice (quase enroladas), inseridas em diferentes ângulos, frutos grandes (3,5-6 cm), com formato
geralmente piriforme, endocarpo com endosperma homogêneo. A espécie mais semelhante é S. macrocarpa (devido ao estipe
fino, pinas das folhas enroladas no ápice e frutos grandes), porém S. macrocarpa apresenta ráquilas da inflorescência inseridas
apenas de um lado da raque (as vezes apenas algumas ráquilas distais dispostas de forma helicoidal), frutos com 6,5-9 cm compr.,
endocarpo elíptico e frequentemente com três protuberâncias.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

763

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro



Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Pará, Tocantins)
Nordeste (Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Possíveis ocorrências
Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4954, CEN (CEN00066504), CEN (CEN00063040), CEN (CEN00059682), CEN (CEN00058038), CEN
(CEN00043647), CEN (CEN00023769), CEN (CEN00021397), CEN (CEN00007431), ALCB (ALCB008100), TEPB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus cocoides Mart.

Figura 2: Syagrus cocoides Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus comosa (Mart.) Mart.
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos comosa Mart.
heterotípico Calappa acaulis (Drude) Kuntze
heterotípico Calappa comosa (Mart.) Kuntze
heterotípico Cocos acaulis  var.  glabra Drude
heterotípico Cocos acaulis Drude
heterotípico Cocos plumosa Lodd. ex Loudon
heterotípico Syagrus acaulis (Drude) Becc.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/aéreo/muito curto(s). Folha: pinada(s) verde;
bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns)
inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição
agrupada(s)/rígida(s)/flexível(eis)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/verde escura/verde/
concolor(es). Inflorescência: forma espiciforme/paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/
pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato fusiforme(s)/elíptico(s); epicarpo
esverdeado/verde amarelado/glabro(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 1-4 m alt. Estipe solitário, geralmente inclinado, 0,6-7 x 0,12-0,18 m, recoberto pelos remanescentes
das bainhas de folhas secas ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes em raros indivíduos
de porte mais elevado. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 5-13 contemporâneas, pouco curvadas; bainha, 15-20
x 8-9 cm; pecíolo, 25-60 cm compr., revestido por fibras achatadas; raque, 50-130 cm compr., pouco curvada;pinas rígidas
ou levemente flexíveis, quebradiças, 38-160 pinas de cada lado, verde ou verde-escuras, com nervuras transversais visíveis,
brilhantes, ápice agudo e assimétrico, distribuídas em pequenos grupos ao longo da raque e inseridas em 3-4 ângulos sobre a
raque, frequentemente com ramento ao longo da nervura principal na parte abaxial, as da parte mediana da raque com 28-60 x
2,0-3,8 cm. Inflorescência andrógina, paniculada ou mais raramente espiciforme, interfoliar; profilo 16-45 x 1,5-8 cm; bráctea
peduncular profundamente sulcada, espessa (2,5-6 mm) recoberta por tomento ferrugíneo, especialmente na extremidade, 40-100
cm compr. total, parte expandida 18-50 x 4-12 cm;  pedúnculo coberto por um fino indumento esparso logo após a antese, 18-75
x 0,5-1,5 cm; raque 0-17 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 3-22, as da parte mediana da raque 12-25
cm compr. Flores, estaminadas 7-13 mm compr., pistiladas 6-10 x 5-8 mm. Frutos elipsoides ou fusiformes, 2,2-3,2 x 1,4-2,1
cm; epicarpo verde-amarelado, glabro quando maduro. Endocarpo fusiforme, ósseo, superfície exterior lisa, 2,3-2,5 x 1,5 cm.
Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Espécie com ampla distribuição nos cerrados do Brasil e da Bolívia. Separa-se das outras espécies através das pinas das folhas
largas, pouco espaçadas, com nervuras secundárias visíveis e pela bráctea peduncular da inflorescência espessa e profundamente
fissurada, característica incomum nas espécies de pequeno porte desse gênero. Além disso pode ser facilmente reconhecida pelos
frutos elípticos, com epicarpo glabro e esverdeado quando maduros. Os Syagrus comosa de menor porte costumam produzir
inflorescência espiciforme, esta característica levou Drude (1981) a descrever esse táxon como Cocos acaulis.
 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Bahia, Maranhão, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4648, CEPEC
K. Soares, 3, HDCF, 6227, ALCB (ALCB009656), ALCB (ALCB009660), CEN (CEN00001020), CEN (CEN00021398),
CEN (CEN00022071), CEN (CEN00022157), CEN (CEN00024058), CEN (CEN00024741), CEN (CEN00030185),
CEN (CEN00032094), CEN (CEN00032400), CEN (CEN00037449), CEN (CEN00037596), CEN (CEN00041856), CEN
(CEN00051387), CEN (CEN00053317), CEN (CEN00074565), CEN (CEN00075873), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus comosa (Mart.) Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Syagrus comosa (Mart.) Mart.

Figura 3: Syagrus comosa (Mart.) Mart.

Figura 4: Syagrus comosa (Mart.) Mart.

Figura 5: Syagrus comosa (Mart.) Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Syagrus comosa (Mart.) Mart.

BIBLIOGRAFIA
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Syagrus coronata (Mart.) Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syagrus coronata, .

Tem como sinônimo
basiônimo Cocos coronata Mart.
homotípico Calappa coronata (Mart.) Kuntze
heterotípico Cocos coronata  var.  todari Becc.
heterotípico Cocos quinquefaria Barb.Rodr.
heterotípico Glaziova treubiana Becc.
heterotípico Syagrus coronata  var.  todari (Becc.) Becc.
heterotípico Syagrus quinquefaria (Barb.Rodr.) Becc.
heterotípico Syagrus treubiana (Becc.) Becc.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha:
pinada(s) glauca(s); bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/em fileira(s) espiralada(s) perfeita(s)/
com margem(ns) fibroso(s) denteada(s); pecíolo(s) com margem(ns) fibroso(s) denteado(s); raque foliar arqueada(s); pinas
coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s)
assimétrico(s)/glauca(s)/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar;
espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto:
formato ovoide(s)/elíptico(s); epicarpo verde amarelado/tomentoso(s)/com indumento no ápice(s); mesocarpo fibroso(s)
suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado ou até elevado (norte de MG), 1,5-13 m alt. Estipe solitário, geralmente inclinado, 0,8-12 x 0,15-0,25 m,
recoberto pelos remanescentes das bainhas espinescentes de folhas secas ou já caídas, as quais formam fileiras helicoidais
perfeitas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes angulares espiraladas. Folhas dispostas em espiral
perfeito ao redor do estipe, 10-28 contemporâneas, arqueadas; bainha, 100-160 cm compr., margens fibroso-denteadas; pecíolo,
50-170 cm compr., com margem fibroso-denteada, estas fibras achatadas em torno de 2 cm compr.; raque, 75-280 cm compr.,
arquada;pinas rígidas, 80-130 pinas de cada lado, glaucas, recobertas por uma cerosidade esbranquiçada, especialmente a face
abaxial, ápice assimétrico, distribuídas em grupos de 2-5 pinas ao longo da raque e inseridas em ângulos divergentes, sem
ramento, as da parte mediana da raque com 25-70 x 1,5-4 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 35-55 x 4,5-6 cm;
bráctea peduncular sulcada, recoberta por indumento pruinoso quando jovem, especialmente na extremidade, 59-115 cm compr.
total, parte expandida 30-75 x 6-21 cm;  pedúnculo glabro, 20-90 x 1,0- 1,5 cm; raque 18-45 cm compr., ramificada ao nível de
primeira ordem; ráquilas 33-78, as da parte mediana da raque 15-45 cm compr. Flores, estaminadas 7-14 mm compr., pistiladas
7-12 x 6-9 mm. Frutos elipsoides ou ovoides, 2,5-3 x 1,7-2 cm; epicarpo verde-amarelado ou amarelado, coberto por um tomento
ferrugíneo, especialmente da metade para o ápice. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,7-3,5 x 1,5-2 cm.
Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Palmeira com ampla distribuição pelo nordeste do Brasil, geralmente a leste do Rio São Francisco, desde o norte de Minas Gerais
até o sul de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Uma das espécies mais tolerante à aridez da Caatinga.
Planta facilmente reconhecida pela disposição helicoidal das folhas, formando fileiras espiraladas perfeitas, bem como margem
das bainhas e pecíolos fibroso-denteadas. As bainhas das folhas permanecem aderidas ao estipe durante muitos anos, quando estas
finalmente caem, deixam cicatrizes angulares na superfície do estipe. 
Pode ser confundida apenas com Syagrus oleraceae e S. x camposportoana (híbrido entre S. coronata e S. romanzoffiana). Difere-
se da primeira espécie através da disposição helicoidal das folhas no estipe, em fileiras perfeitas, estipe com cicatrizes profundas
e próximas uma das outras, além de bainhas e pecíolos fibroso-denteadas (S. oleracea: folhas em disposição helicoidal mas sem
formar fileiras perfeitas; estipe com superfície lisa e cicatrizes distantes; bainha e pecíolo com margens apenas fibrosas). 
Do híbrido natural (S. x camposportoana) difere-se pelo estipe com até 25 cm diâm., com cicatrizes angulares e profundas, além
de inflorescência com menos ráquilas, até 78 (S. x camposportoana: estipe com mais de 30 cm diâm., com cicatrizes suaves,
nunca angulares, inflorescência com cm mais de 70 ráquilas. 
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Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Siqueira Filho, 1531, HVASF, 2,  (HVASF000002), Pernambuco
L.R. Noblick, 4694, CEPEC
Martius W. von, s.n., P (P00726050), Typus
U.S. Pesqueira, 30, HVASF, 813,  (HVASF000813), Pernambuco
J.A. Siqueira Filho, 2471, HVASF, 10750,  (HVASF010750), Pernambuco
J. N. Rose, 19825, ALCB (ALCB009074), ALCB (ALCB009396), ASE (ASE0026533), ASE (ASE0027274), ASE
(ASE0027505), ASE (ASE0028991), ASE (ASE0033255), HVASF (HVASF1960), NY, 567925,  (NY00567925), ALCB
(ALCB008961), CEPEC,  (CEPEC00017785), ALCB (ALCB008962), CEPEC,  (CEPEC00037588), ALCB (ALCB008967),
ALCB (ALCB008968), ALCB (ALCB008970), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus coronata (Mart.) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Syagrus coronata (Mart.) Becc.

Figura 3: Syagrus coronata (Mart.) Becc.

Figura 4: Syagrus coronata (Mart.) Becc.
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Figura 5: Syagrus coronata (Mart.) Becc.

Figura 6: Syagrus coronata (Mart.) Becc.
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Syagrus ×costae Glassman
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/em fileira(s) espiralada(s)
perfeita(s)/densamente fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s)
em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde/
levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s)
sulcada(s)/pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato
globoso(s)/ovoide(s); epicarpo amarelado/levemente coberto por indumento; mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo
lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 6-9 m alt. Estipe solitário, 3-7 x 0,12-0,22 m, com superfície lisa. Folhas dispostas espiraladamente, em fileiras
perfeitas ao redor do estipe, 10-18 contemporâneas, arqueadas; bainha, 30-50 cm compr., margens inicialmente revestidas por
fibras, que divide-se em fibras individuais achatadas, porém, não rígidas (nunca fibroso-espinescente); pecíolo, 50-60 cm compr.,
com margens fibrosas, achatadas; raque, 200-230 cm compr., arqueada; pinas rígidas, 120-130 pinas de cada lado, verdes ou
levemente glaucas, ápice acuminado e assimétrico, distribuídas em grupos de 2-4 pinas ao longo da raque e dispostas em 3-4
planos, as da parte mediana da raque com 75-80 x 3-4 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 30-40 x 5-6 cm; bráctea
peduncular sulcada, recoberta por indumento pruinoso, especialmente na extremidade, 100-120 cm compr. total, parte expandida
70-80 x 18-24 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor acastanhada logo após a antese, 40-80 x 2-3 cm; raque
50-65 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 40-55, as da parte mediana da raque 30-50 cm compr. Flores,
estaminadas 9-12 mm compr., pistiladas 15-18 x 6-8 mm. Frutos globosos ou ovoides, 2,8-3,2 x 1,9-3 cm; epicarpo amarelo,
coberto por um tomento ferrugíneo. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,5-2,8 x 1,5-2,6 cm. Endosperma
regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Syagrus coronata e Syagrus cearensis. Difere-se de S. coronata por apresentar estipe com superfície lisa,
com cicatrizes pouco marcadas (em S. coronata o estipe geralmente recoberto pelos remanescentes da bainha das folhas ou,
quando estas caem, deixam cicatrizes conspícuas), margem fibrosas, porém nunca fibroso-denteadas (fibroso-denteadas em S.
coronata). Difere-se S. cearensis pela inserção perfeitamente espiralada das bainhas (apenas espiralada em S. cearensis), epicarpo
dos frutos amarelados e recoberto por indumento esparso (epicarpo de cor amarelo-esbranquiçado, densamente revestido por
indumento ferrugíneo em S. cearensis).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Pernambuco)

MATERIAL TESTEMUNHO
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S.F. Glassman, 8707, F, Pernambuco, Typus

BIBLIOGRAFIA

Glassman, S. F. Revisions of the palm genus Syagrus Mart. and other selected genera in the Cocos alliance. Illinois biological
monography 56. Chicago: University of Illinois Press, 1987.
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Syagrus deflexa Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/aéreo/muito curto(s). Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição
agrupada(s)/deflexa(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s);
infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição unilateral(ais)
na(s) raque/disposição helicoidal(ais) na(s) raque/disposição unilateral(ais) na(s) porção inicial(ais) da raque e helicoidal(ais) na(s)
porção mediana(s) e terminal(ais) da raque. Fruto: formato elíptico(s); epicarpo verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo
fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 0,5-6 m alt. Estipe cespitoso ou raramente solitário, 0,3-3 x 0,06-0,1 m, recoberto pelos remanescentes das folhas
já caídas (baínhas). Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 5-7 contemporâneas (por estipe), arqueadas; bainha, 25-40 cm
compr., margens fibrosas; pecíolo, 12-30 cm compr.; raque, 50-90 cm compr., arqueada; pinas rijas, deflexas, 39-100 pinas de
cada lado, verde-escuras, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo da raque e dispostas em vários planos, porém,
sempre deflexas, as da parte mediana da raque com 15-40 x 0,8-2,0 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 12-25 x
1,4-3 cm; bráctea peduncular sulcada, levemente recoberta por indumento esbranquiçado ou castanho-claro pruinoso, 34-90 cm
compr. total, parte expandida 20-30 x 4-7 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor acastanhada logo após a
antese, 12-30 x 0,5-0,9 cm; raque 8-28 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 5-20, as da parte mediana da
raque 12-30 cm compr., disposição helicoidal ou inicialmente unilateral e as distais de forma helicoidal ao longo da raque. Flores,
estaminadas 7-10 mm compr., pistiladas 9-20 x 5-10 mm. Frutos elipsoides, 3-4,5 x 1,5-2 cm; epicarpo esverdeado ou verde-
amarelado, com indumento ferrugíneo. Endocarpo elipsoide ou fusiforme, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,8-3,3 x 1,6-1,7
cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie que ocorre no Cerrado, sendo endêmica no norte do estado de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, entre Alto Paraíso de
Goiás e Teresina de Goiás.
Semelhante às espécies Syagrus flexuosa, S. campestris e S. cataphracta, porém, separa-se facilmente destas espécies por
apresentar todas as pinas das folhas sempre deflexas (inseridas de forma pendentes) na raque. 
A distribuição das ráquilas da inflorescência pode variar: distribuídas de forma helicoidal, ou unilateral, ou ainda, inicialmente de
forma unilateral e as mais distais (extremidade) de forma helicoidal.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
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MATERIAL TESTEMUNHO

Tsuji, R., 2691, R, UFG, AAU, HPL, UB, K, FTG, CTES, SP, NY, CEN (CEN00019514), CEN (CEN00037860), CEN
(CEN00037861), CEN (CEN00019513), ESA (ESA089983), CEN (CEN00077852), RB, 512638,  (RB00648751), UB, 512638
(UB0003236), UB, 512638 (UB0003538), UB, 512638 (UB0003541), UB, 512638 (UB0003540), UB, 512638 (UB0003544),
UB, 512638 (UB0003547), UB, 512638 (UB0003640)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus deflexa Noblick & Lorenzi

Figura 2: Syagrus deflexa Noblick & Lorenzi
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Figura 3: Syagrus deflexa Noblick & Lorenzi

Figura 4: Syagrus deflexa Noblick & Lorenzi

Figura 5: Syagrus deflexa Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA

NOBLICK, L. R.; LORENZI, H. New Syagrus species from Brazil. Palms, Lawrence, Kansas, v. 54, n. 1, p. 18-42, 2010.
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Syagrus duartei Glassman
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo solitário(s)/aéreo/
prostrado(s)/muito curto(s). Folha: pinada(s) glauca(s); bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/em
fileira(s) espiralada(s) perfeita(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente
arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s)
agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/
ereta(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s)/esparsamente
tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato globoso(s)/ovoide(s); epicarpo verde amarelado/
tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/globoso(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 1-5 m alt. Estipe solitário, geralmente prostrado, 0,3-4 x 0,1-0,12 m, recoberto pelos remanescentes
das bainhas de folhas secas já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes com disposição espiralada
perfeita. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, formando fileiras espiraladas perfeitas, 6-15 contemporâneas, pouco
arqueadas; bainha, 20-30 x 6-8 cm, margens fibrosas; pecíolo, 10-30 cm compr.; raque, 50-90 cm compr., pouco curvada; pinas
rígidas, 40-64 pinas de cada lado, glaucas, recoberta por uma camada de cera, especialmente na face abaxial, com distribuição
agrupada de 2-4 pinas ao longo da raque e inseridas vários planos, sem ramento ou raro, as da parte mediana da raque com
13-35 x 1,3-2,8 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 16-22 x 2,5-3 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por
tomento ferrugíneo, especialmente na extremidade, 33-75 cm compr. total, parte expandida 25-45 x 3-7 cm;  pedúnculo coberto
por um indumento esparso, de cor acastanhada logo após a antese, 22-50 x 0,8-1 cm; raque 5-23 cm compr., ramificada ao
nível de primeira ordem; ráquilas 5-9, as da parte mediana da raque 6,5-18 cm compr. Flores, estaminadas 10-28 mm compr.,
pistiladas 17-25 x 6-10 mm. Frutos globosos, 3-3,8 x 2,5-3,2 cm; epicarpo verde-amarelado, recoberto por um tomento ferrugíneo.
Endocarpo globoso, ósseo, superfície exterior quase lisa, 3-3,5 x 2,8-3 cm. Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Ocorre nos campos rupestres e cerrados da parte sul da Cadeia do Espinhaço (Serra do Cipó). Apresenta folhagem glauca, pinas
retas e com extremidade agudo e assimétrico, disposição helicoidal das folhas no estipe, em fileiras espiraladas perfeitas. 
Muito semelhante à Syagrus glaucescens (para muitos autores deve ser sinônimo desta espécie, uma vez que apresentam
características diferenciais sutis e frágeis, além de serem simpátrica, conforme pode-se observar táxons com características
típicas de S. glaucescens nas margens dos córregos da Serra do Cipó). Entre as característica que separam ambos os táxons está o
tamanho das flores pistiladas, (S. glaucescens: 10-17 x 6-7 mm; S. duartei: 17-25 x 6-10 mm), tamanho dos frutos (S. glaucescens:
2-3 x 1,6-2,5 cm; S. duartei: 3-3,8 x 2,5-3,2 cm), tamanho e formato do endocarpo (S. glaucescens: ovoide ou até fusiforme, 2-2,8
x 1,7-2,1 cm; S. duartei: quase globoso, 3-3,5 x 2,8-3 cm). 
Assemelha-se também com S. gouveiana, da qual separa-se pelo porte elevado (S. gouveiana: caule subterrâneo), tamanho maior
das folhas e inflorescências.
Assemelha-se também à S. evansiana, diferenciando-se pelo porte maior (S. evansiana: estipe muito curto ou subterrâneo),
inflorescência paniculada (S. evansiana: geralmente espiciforme), tamanho do fruto 3-3,8 x 2,5-3,2 cm (S. evansiana: 1,5-2,3 cm
diâm.).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4854, RB, 382235,  (RB00631599), RB, 113375,  (RB00568876), NY,  (NY00664211), RB, , , 
(RB00826497), MBM (MBM032151), ESA (ESA039311), BHCB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus duartei Glassman

Figura 2: Syagrus duartei Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus duartei Glassman

Figura 4: Syagrus duartei Glassman

Figura 5: Syagrus duartei Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Syagrus duartei Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus emasensis Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s). Folha: pinada(s) verde;
bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns)
inerme(s); raque foliar ereta(s)/levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/com disposição
agrupada(s)/com disposição uniforme/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde/levemente discolor(es).
Inflorescência: forma espiciforme/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s); raque
glabra(s); ráquila ausente(s). Fruto: formato elíptico(s); epicarpo verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s)
suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 50 cm alt. Estipe, solitário, subterrâneo, planta cresce em colônias parecendo entouceirada. Folhas 3 a 4 contemporâneas,
geralmente retorcidas; bainha 3-11 x 2-2,5 cm; pecíolo 3-8 cm; raque 12-22 cm compr.; pinas 6-10 de cada lado da raque,
distribuição agrupada (2-5 pinas) ou isoladas ao longo da raque e inseridas em vários planos, consistência coriácea, verdes,
com a face abaxial mais clara, lineares, com ápice acuminado e assimétrico, as da parte mediana da raque 14-30 x 0,5-0,7 cm.
Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme; profilo 3-5 x 0,9-1 cm; bráctea peduncular sulcada, a parte exterior recoberta por
escamas, 9-12 cm compr. total; parte expandida 5-9 x 1-2 cm; pedúnculo 2,5-6 x 0,3-0,4 cm; raque ausente; eixo da inflorescência
com 3-8 cm compr, ráquilas ausentes ou raramente 2 ou 3. Flores, estaminadas 4,5-5 mm; pistiladas 8-10 x 3,5-4 mm. Frutos
elípticos, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma densa camada tomentosa ferrugínea, 2,3-2,5 x 1,3-1,5 cm;
endocarpo 1,8-1,9 x 1,2-1,3 cm, com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Normalmente as folhas desta espécie são torcidas, exceto em plantas bem estabilizadas que crescem no solo arenoso (Noblick,
2017). Esta espécie parece ser endêmica do Parque Nacional das Emas, simpátrica com a espécie S. procumbens, de quem é
morfologicamente próxima. Diferenciando por possuir a raque geralmente retorcida (reta em S. procumbens), folhas não tão
procumbentes (totalmente procumbente em S. procumbens), raque da folha 12-22 cm (2,4-13 cm em S. procumbens) e pinas das
folhas mais curtas 12-30 cm compr. (31-78 cm em S. procumbens) (Noblick, 2017)

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Noblick, 5632, NY,  (NY02696945), MBM (MBM383198), US, MO, NY, FTG, K, SP, RB, UB, HPL, ESA, Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Syagrus emasensis Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus evansiana Noblick
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s)/muito curto(s). Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/em fileira(s) espiralada(s) perfeita(s)/
com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/
inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou
emarginado(s) assimétrico(s)/verde escura/concolor(es). Inflorescência: forma espiciforme/paniculada(s); infrutescência(s)
exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/tomentosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais)
na(s) raque. Fruto: formato globoso(s); epicarpo amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo
lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno, até 1 m alt. Estipe solitário, subterrâneo ou muito curto, 0,1-0,2 x 0,08-0,1 m, recoberto pelos remanescentes
das bainhas de folhas secas já caídas de forma helicoidal. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, formando fileiras
espiraladas perfeitas, 3-11 contemporâneas, pouco arqueadas; bainha, 10-20 x 5-7 cm, margens fibrosas; pecíolo, 18-20 cm
compr.; raque, 20-90 cm compr., pouco curvada; pinas rígidas, 18-48 pinas de cada lado, verde-escuras, recoberta por uma
camada de cera, especialmente na face abaxial, sem ramento, com distribuição agrupada de 2-5 pinas ao longo da raque e
inseridas vários planos, as da parte mediana da raque com 12-30 x 1,5-3 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, espiciforme ou
mais raramente paniculada; profilo 6-16 x 1,5-2,5 cm; bráctea peduncular sulcada, densamente recoberta por tomento ferrugíneo,
especialmente na base, 12-50 cm compr. total, parte expandida 7-22 x 1,5-7 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso,
de cor acastanhada logo após a antese, 8-27 x 0,3-0,7 cm; raque 0-6 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas
1-9, as da parte mediana da raque 3-8 cm compr., inseridas de forma helicoidal na raque. Flores, estaminadas 8-10 mm compr.,
pistiladas 8-10 x 4-7 mm. Frutos globosos, 1,5-2,3 cm diâm.; epicarpo verde-amarelado, recoberto por um tomento ferrugíneo.
Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 1,4-1,6 x 1,1-1,3 cm. Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Palmeira endêmica da Cadeia do Espinhaço, entre 900-1.300 m de altitude, entre Pirapora e Montes Claros.
Pelas caraterísticas das folhas - pinas com extremidades agudas e assimétricas - assemelha-se com Syagrus glaucescens e S.
duartei. Difere-se principalmente pelo porte menor, geralmente "acaule", inflorescências geralmente espiciforme e fruto globoso
com até 2,3 cm diâm. 
Assemelha-se com S. gouveiana, porém essa espécie tem o porte ainda menor, endocarpo 1,6-2,2 x 1,5-1,7 cm (S. evansiana:
1,4-1,6 x 1,1-1,3 cm), espessura das pinas da parte mediana da raque, 1,2-2 cm (S. evansiana: 1,5-3 cm).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

Tsuji, R., 2703, UB (UB0003872), UB (UB0003870), NY, , , ,  (NY01477296), HPL, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus evansiana Noblick

Figura 2: Syagrus evansiana Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus evansiana Noblick

Figura 4: Syagrus evansiana Noblick

Figura 5: Syagrus evansiana Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos flexuosa Mart.
homotípico Calappa flexuosa (Mart.) Kuntze
heterotípico Calappa campestris (Mart.) Kuntze
heterotípico Cocos flexuosa  var.  cataphracta Mart.
heterotípico Cocos flexuosa  var.  densiflora Mart.
heterotípico Syagrus urbaniana (Dammer) Becc.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo cespitoso(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s)
persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s);
raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s) membranácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição
agrupada(s)/flexível(eis) e enrolada(s) no ápice(s)/com ápice(s) pendente(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde/
concolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/
glabra(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s)/elíptico(s);
epicarpo esverdeado/verde amarelado/com indumento no ápice(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/
fusiforme(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 1,5-6 m alt. Estipe cespitoso ou raramente solitário, 0,8-5 x 0,05-0,20 m, recoberto pelos remanescentes das
folhas já caídas (baínhas). Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 6-12 contemporâneas (por estipe), arqueadas; bainha,
18-35 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 10-30 cm compr.; raque, 50-110 cm compr., arqueada; pinas flexíveis (flexuosas),
40-180 pinas de cada lado, verdes, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente ao longo da raque e dispostas em
vários planos, ápice pendentes, até enrolados, as da parte mediana da raque com 18-50 x 0,5-2,0 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar; profilo 15-34 x 2,5-3,5 cm; bráctea peduncular sulcada, glabra, ou levemente recoberta por indumento esbranquiçado
ou castanho-claro pruinoso, 40-80 cm compr. total, parte expandida 15-50 x 2-8 cm;  pedúnculo coberto por um indumento
esparso, de cor acastanhada logo após a antese, 15-40 x 0,5-1,5 cm; raque 6-25 cm compr., ramificada ao nível de primeira
ordem; ráquilas 5-30, as da parte mediana da raque 10-32 cm compr., disposição unilateral ao longo da raque. Flores, estaminadas
6-9 mm compr., pistiladas 13-22 x 5-10 mm. Frutos ovoides ou elipsoides, 3-5,5 x 1,8-3,2 cm; epicarpo esverdeado ou verde-
amarelado, com indumento apenas no ápice. Endocarpo elipsoide ou fusiforme, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,5-4 x
1,2-1,6 cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie frequente nos cerrados, apresenta geralmente estipe entouceirado, folhas arqueadas, pinas pendentes ou enroladas na
ponta (flexuosas) e ráquilas da inflorescência com disposição unilateral na raque. Pode ser confundida com Syagrus campestris,
no entanto, esta última espécie apresenta folhas com pinas coriáceas, rígidas e levemente discolores. Semelhante à S. cataphracta,
diferenciando apenas através das pinas flexuosas e concolores (em S. cataphracta as pinas são rijas e discolores, com a face
abaxial prateada, sendo recoberta por uma camada de cera). Assemelha-se também com a espécie Syagrus deflexa, porém, esta
possui folhas com pinas deflexas (pendentes) ao longo da raque; bem como, com a espécie nativa da Bolívia - Syagrus cardenasii -
mas esta possui ráquilas com distribuição helicoidal ao longo da raque da inflorescência, dentre outras diferenças. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 5108, UB, CEN (CEN00013530), CEN (CEN00013665), CEN (CEN00020738), CEN (CEN00022977),
CEN (CEN00023954), CEN (CEN00024264), CEN (CEN00026108), CEN (CEN00026629), CEN (CEN00026630),
CEN (CEN00044807), CEN (CEN00047180), CEN (CEN00050368), CEN (CEN00055892), CEN (CEN00055890), CEN
(CEN00072611), CEN (CEN00075919), CEN (CEN00078023), CEN (CEN00077914), CEN (CEN00078041), CEN
(CEN00082437), NY,  (NY00567933), NY,  (NY00568001), NY,  (NY00664095)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.

Figura 2: Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.

Figura 4: Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.

Figura 5: Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.

Figura 7: Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus glaucescens Glaz. ex Becc.
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo solitário(s)/aéreo/
muito curto(s). Folha: pinada(s) glauca(s); bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/em fileira(s)
espiralada(s) perfeita(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s);
pinas coriácea(s)/rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/discolor(es).
Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/
pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s);
epicarpo verde amarelado/amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo fusiforme(s)/oval(ais);
endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 1-6 m alt. Estipe solitário, geralmente inclinado, 0,5-5 x 0,1-0,12 m, recoberto pelos remanescentes
das bainhas de folhas secas já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes com disposição espiralada
perfeita. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, formando fileiras espiraladas perfeitas, 6-17 contemporâneas, pouco
arqueadas; bainha, 40-55 x 6-8 cm, margens fibrosas; pecíolo, 10-50 cm compr.; raque, 55-120 cm compr., pouco curvada; pinas
rígidas, 38-80 pinas de cada lado, glaucas, recoberta por uma camada de cera, especialmente na face abaxial, com distribuição
agrupada de 3-5 pinas ao longo da raque e inseridas vários planos, sem ramento, as da parte mediana da raque com 16-35 x 1,5-3
cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 16-20 x 2,5-3 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento ferrugíneo,
especialmente na extremidade, 35-90 cm compr. total, parte expandida 25-40 x 4-9 cm;  pedúnculo coberto por um indumento
esparso, de cor acastanhada logo após a antese, 22-67 x 0,7-1 cm; raque 5-18 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem;
ráquilas 5-17, as da parte mediana da raque 7-18 cm compr. Flores, estaminadas 8-12 mm compr., pistiladas 10-17 x 6-7,5 mm.
Frutos elipsoides ou ovoides, 2-3 x 1,6-2,5 cm; epicarpo verde-amarelado, recoberto por um tomento ferrugíneo. Endocarpo
ovoide ou até fusiforme, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2-2,8 x 1,7-2,1 cm. Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Palmeira característica dos campos rupestres e cerrados da parte sul da Cadeia do Espinhaço (Minas Gerais). Facilmente
reconhecida entre as outra Syagrus spp. através de sua folhagem glauca, pinas retas e com extremidade aguda e assimétrica,
disposição helicoidal das folhas no estipe, em fileiras espiraladas perfeitas. 
Pode ser confundida com Syagrus duartei (táxon considerado sinônimo de S. glaucescens por muitos autores, uma vez que
apresentam características diferenciais sutis e frágeis), sendo diferenciados apenas pelo tamanho menor das flores pistiladas,
10-17 x 6-7 mm (S. duartei: 17-25 x 6-10 mm), tamanho dos frutos, 2-3 x 1,6-2,5 cm (S. duartei: 3-3,8 - 2,5-3,2 cm), tamanho
e formato do endocarpo, ovóide ou até fusiforme, 2-2,8 x 1,7-2,1 cm (S. duartei: quase globoso, 3-3,5 x 2,8-3 cm). Além
disso, o tamanho dos frutos de S. glaucescens parece variar dependendo da área de ocorrência, sendo maiores nas plantas que
ocorrem próximas da Serra do Cipó, diminuindo de tamanho em ambientes com o solo melhor e mais profundo (Serro-MG até
Diamantina), sendo um pouco maiores na região de mais setentrional de sua ocorrência (Mendanha-MG).
Assemelha-se também com S. gouveiana, da qual separa-se pelo porte elevado (S. gouveiana: caule subterrâneo), tamanho maior
das folhas e inflorescências.
Assemelha-se também à S. evansiana, diferenciando-se pelo porte maior (S. evansiana: estipe muito curto ou subterrâneo),
inflorescência paniculada (S. evansiana: geralmente espiciforme), fruto ovoide 2-3 x 1,6-2,5 cm (S. evansiana: frutos globosos,
1,5-2,3 cm diâm.).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil
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Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4843, BHCB
A.F.M. Glaziou, 20024, UB (UB0003455), RB,  (RB01202827), RB,  (RB01049225), NY,  (NY00664113), HUFU, 
(HUFU00025802), HUFU,  (HUFU00001980), CEN (CEN00028938), P (P00726039), K,  (K000202968), P (P00726037), P
(P00726038), Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus glaucescens Glaz. ex Becc.

Figura 2: Syagrus glaucescens Glaz. ex Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus glaucescens Glaz. ex Becc.

Figura 4: Syagrus glaucescens Glaz. ex Becc.

Figura 5: Syagrus glaucescens Glaz. ex Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Syagrus glaucescens Glaz. ex Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus glazioviana (Dammer) Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syagrus glazioviana, .

Tem como sinônimo
basiônimo Cocos glazioviana Dammer
heterotípico Cocos petraea  var.  alpina Drude
heterotípico Syagrus glaziouviana (Dammer) Becc.
heterotípico Syagrus glazioviana  var.  alpina (Drude) Glassman
heterotípico Syagrus petraea  var.  alpina (Drude) Becc.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s)/muito curto(s). Folha:
pinada(s) glauca(s)/verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s);
pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar ereta(s)/levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/coriácea(s)
membranácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/com disposição uniforme/rígida(s)/
com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/
verde escura/verde/levemente discolor(es). Inflorescência: forma espiciforme/paniculada(s)/ereta(s); infrutescência(s)
exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s)/pruinosa(s); raque densamente tomentosa(s)/glabra(s)/esparsamente
tomentosa(s); ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque/ausente(s). Fruto: formato globoso(s)/ovoide(s); epicarpo
esverdeado/verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 120 cm alt. Estipe, solitário, subterrâneo ou muito curto, até 8 cm diâm. Folhas 4 a 8 contemporâneas; bainha 6-35 x 2-4
cm; pecíolo 6-62 cm; raque 24-139 cm compr.; pinas 10-40 de cada lado da raque, distribuição agrupada (2-4 pinas) na porção
proximal da raque e regularmente espaçadas na parte mediana e distal da raque e inseridas em vários planos pouco diferenciados,
consistência coriácea, verdes ou glaucas, com a face abaxial mais clara, lineares, com ápice acuminado ou agudo, assimétrico, as
pinas da parte mediana da raque 17-70 x 0,6-1,4 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme ou mais raramente paniculada;
profilo 6-20 x 0,7-2,2 cm; bráctea peduncular sulcada, glabra ou recoberta por indumento esparso, 12-69 cm compr. total; parte
expandida 9,5-29 x 1,2-3,8 cm; pedúnculo 5-50 x 0,3-0,7 cm; raque ausente ou até 5 cm compr.; ráquilas 1-3(-6), com 4-17
cm compr.; eixo da inflorescência 5-26 cm compr. Flores, estaminadas 7-9 mm; pistiladas 9-16 x 4-7 mm. Frutos ovais, verde-
amarelado quando maduros, cobertos por uma densa camada tomentosa ferrugínea, 2-3 x 1,4-2 cm; endocarpo 2,2-2,5 x 1,6-2,5
cm, com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Syagrus glazioviana é uma espécie muito variável morfologicamente. As inflorescências dos indivíduos pode variar bastante
quanto ao tamanho e formato, conforme o tipo e composição do solo e disponibilidade de luz. 
Muitas chaves de identificação são inadequadas para distinguir S. glazioviana de outras espécies "acaules" devido as
características inconsistentes que esta apresenta (Noblick, 2017). 
Provavelmente S. glazioviana forma um complexo de espécies ou subespécies que merece estudos aprofundados, ou ainda,
algumas hibridações introgressivas com outras espécies do cerrado venham ocorrendo ao longo do processo evolutivo. 
No estado da Bahia, as plantas são menores e possuem uma inflorescência e folhas menores, além de pinas das folhas inseridas
de forma mais agrupadas ao longo da raque. Apesar de ser mais frequente inflorescências espiciforme, alguns indivíduos podem
apresentar até 6 ráquilas. 
Uma característica em comum à todas as variações desta espécie são as pinas mais espaçadas e de forma uniforme na extremidade
da raque e mais agrupadas na parte proximal da raque. 
O formato e tamanho dos frutos parece consistente.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
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Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia, Piauí)
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Anjos, BA dos, 170, CEN (CEN00036731), CEN (CEN00029736), CEN (CEN00022072), ALCB (ALCB009560), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus glazioviana (Dammer) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Syagrus glazioviana (Dammer) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus gouveiana Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s)/prostrado(s). Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com
disposição agrupada(s)/rígida(s)/verde escura/concolor(es). Inflorescência: forma espiciforme/paniculada(s); infrutescência(s)
exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque. Fruto:
formato globoso(s); epicarpo verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/
globoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno, até 0,7 m alt. Estipe solitário, subterrâneo ou muito curto, 0,1 x 0,08-0,1 m, recoberto pelos remanescentes das
bainhas de folhas secas já caídas de forma helicoidal. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, formando fileiras espiraladas
perfeitas, 3-6 contemporâneas, pouco arqueadas; bainha, 10-26 x 5-6 cm, margens fibrosas; pecíolo, 8-28 cm compr.; raque,
40-75 cm compr., pouco curvada; pinas rígidas, 30-60 pinas de cada lado, verde-escuras, recoberta por uma camada de cera,
especialmente na face abaxial, sem ramento, com distribuição agrupada de 2-4 pinas ao longo da raque e inseridas vários planos,
as da parte mediana da raque com 18-25 x 1,2-2 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, espiciforme ou paniculada; profilo 9-17
x 1,5-3,5 cm; bráctea peduncular sulcada, coberta por tomento esbranquiçado, 25-50 cm compr. total, parte expandida 14-24 x
4-6 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor acastanhada logo após a antese, 17-28 x 0,3-0,4 cm; raque 0-5 cm
compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 1-6, as da parte mediana da raque 5-11 cm compr. Flores, estaminadas
12-14 mm compr., pistiladas 10-15 x 4-6 mm. Frutos globosos, 1,7-2,4 cm diâm.; epicarpo verde-amarelado, recoberto por
um tomento ferrugíneo. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 1,6-2,2 x 1,5-1,7 cm. Endosperma regular,
homogêneo. 

COMENTÁRIO

Palmeira endêmica da Cadeia do Espinhaço, na região de Gouveia-MG.
Pelas caraterísticas das folhas - pinas com extremidades agudas e assimétricas - assemelha-se com Syagrus glaucescens e S.
duartei. Difere-se principalmente pelo porte menor, tamanho muito menor das folhas e inflorescênias e pelo fruto globoso com até
2,4 cm diâm. 
Assemelha-se com S. evansiana, porém diferencia-se pelo endocarpo 1,6-2,2 x 1,5-1,7 cm (S. evansiana: 1,4-1,6 x 1,1-1,3 cm) e
espessura das pinas da parte mediana da raque, 1,2-2 cm (S. evansiana: 1,5-3 cm).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6537, RB, 512639,  (RB00648753), RB, 512639,  (RB00647355), NY, , , ,  (NY01477298), R, NY, K,
HPL, BHCB, SP

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus gouveiana Noblick & Lorenzi

Figura 2: Syagrus gouveiana Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus gouveiana Noblick & Lorenzi

Figura 4: Syagrus gouveiana Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus graminifolia (Drude) Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syagrus graminifolia, Syagrus graminifolia subsp. cabraliensis, Syagrus
graminifolia subsp. glazioviana, Syagrus graminifolia subsp. graminifolia.

Tem como sinônimo
basiônimo Cocos graminifolia Drude
homotípico Calappa graminifolia (Drude) Kuntze
heterotípico Cocos graminifolia  var.  glazioviana Dammer
heterotípico Cocos graminifolia  var.  nana Drude
heterotípico Syagrus graminifolia  var.  nana (Drude) Becc.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/subterrâneo(s). Folha: pinada(s)
glauca(s)/verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar ereta(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição
agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/verde/levemente discolor(es). Inflorescência: forma
espiciforme/paniculada(s)/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s)/
esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato fusiforme(s)/elíptico(s); epicarpo
verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

COMENTÁRIO

Syagrus graminifolia é um complexo de indivíduos morfologicamente variáveis, com inflorescência e anatomia foliar
semelhantes. Entre as características marcantes nessa espécie estão as pinas estreitas e longas, inflorescência delgada e com
ráquilas longas (para um espécie de pequeno porte), sendo espiciforme na variedade "cabralensis". 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescência espiciforme, eixo da inflorescência 7-9,5 cm compr........................................subsp. cabralensis
    Inflorescência paniculada, 2-7 ráquilas, eixo da inflorescência 18-60 cm compr......................................2
2. Pinas das folhas glaucas, densamente recoberta por indumento. Inflorescência, pedúnculo 26-50 cm compr......subsp.
graminifolia
    Pinas das folhas verdes, glabras. Inflorescência, pedúnculo até 26 cm compr...............................subsp. glazioviana
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 4771, CEN (CEN00067863), CEN (CEN00048754), CEN (CEN00041040), HPL
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus graminifolia (Drude) Becc. subsp.
graminifolia

DESCRIÇÃO

Porte até 100 cm alt. Estipe, solitário ou cespitoso, subterrâneo, até 4 cm diâm. Folhas 3 a 9 contemporâneas por estipe; bainha
7-17 x 2-2,5 cm; pecíolo 10-25 cm; raque 30-84 cm compr.; pinas 8-25 de cada lado da raque, distribuição agrupada (2-4 pinas)
ao longo da raque e inseridas em mais de um ângulo, consistência coriácea, totalmente glaucas, densamente recoberta por
indumento esbranquiçado em ambas as faces, lineares, com ápice acuminado e assimétrico, as da parte mediana da raque 19-55 x
0,3-0,9 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, paniculada; profilo 12-20 x 1-2 cm; bráctea peduncular sulcada, levemente recoberta
por indumento esparso, 30-91 cm compr. total; parte expandida 20-45 x 2-2,5 cm; pedúnculo 12-50 x 0,3-0,5 cm; raque 6,5-30
cm compr.; ráquilas 2-7, com 7-20 cm compr. Flores, estaminadas 4-12 mm; pistiladas 8-15 x 4-10 mm. Frutos elipsoides, verde-
amarelado quando maduros, cobertos por uma camada tomentosa ferrugínea, 2-3,2 x 1,2-2,7 cm; endocarpo 1,8-2 x 1,1-1,4 cm,
com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Esta subespécie é encontrada no sul de Goiás, em campo cerrado, com elevação acima de 500 m, principalmente no município
de Cristalina. Os indivíduos com folhas glaucas foram descritos como typus desta espécie, a partir daí outras subespécies foram
criadas, sendo a subespécie do typus a mais ameaçada e rara. Atualmente é encontrada somente numa pequena área de ocorrência.
Nenhuma população está protegida por unidades de conservação.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syagrus graminifolia subsp. graminifolia (Drude) Becc.

Figura 2: Syagrus graminifolia subsp. graminifolia (Drude) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus graminifolia subsp. cabraliensis
Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Porte até 50 cm alt. Estipe, solitário ou cespitoso, subterrâneo, até 4 cm diâm. Folhas 3 a 6 contemporâneas por estipe; bainha
8-15 x 2-2,5 cm; pecíolo 7-17 cm; raque 26-34 cm compr.; pinas 9-15 de cada lado da raque, distribuição agrupada (2-3 pinas)
ao longo da raque e inseridas em mais de um ângulo, consistência coriácea, verdes, glabra, lineares, com ápice acuminado e
assimétrico, as da parte mediana da raque 20-40 x 0,5-0,8 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, paniculada; profilo 6-8 x 1,4-1,8
cm; bráctea peduncular sulcada, levemente recoberta por indumento esparso, 20-31 cm compr. total; parte expandida 10-16 x
0,8-1,8 cm; pedúnculo 10-20 x 0,3-0,5 cm; eixo da inflorescência 7-10 cm compr.; ráquilas 1 (eixo), com 7-10 cm compr. Flores,
estaminadas 5-11 mm; pistiladas 10-12 x 4-5,5 mm. Frutos elipsoides ou ovoides, verde-amarelado quando maduros, cobertos por
uma camada tomentosa ferrugínea, 1,9-2,2 x 1,3-1,5 cm; endocarpo 1,6-1,7 x 1,2-1,3 cm, com endosperma homogêneo, contendo
uma semente.

COMENTÁRIO

Esta subespécie ocorre ao norte do estado de Minas Gerais, na Serra do Cabral, no Parque Estadual Serra do Cabral. Difere-se das
outras subespécies por apresentar inflorescência sempre espiciforme. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Noblick, 5659, ESA, HPL, BHCB, RB, SP, K, FTG, NY, MO, US, Minas Gerais, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syagrus graminifolia subsp. cabraliensis Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus graminifolia subsp. glazioviana
(Dammer) Noblick
Tem como sinônimo
homotípico Syagrus graminifolia  var.  glazioviana Dammer
heterotípico Syagrus graminifolia  var.  glazioviana (Dammer) Becc.

DESCRIÇÃO

Porte até 90 cm alt. Estipe, solitário ou cespitoso, subterrâneo, até 4 cm diâm. Folhas 5 a 12 contemporâneas por estipe; bainha
10-17 x 1-2,5 cm; pecíolo 7-25 cm; raque 38-70 cm compr.; pinas 8-25 de cada lado da raque, distribuição agrupada (2-4 pinas)
ao longo da raque e inseridas em mais de um ângulo, consistência coriácea, verdes, glabras, a face abaxial um pouco mais clara,
lineares, com ápice acuminado e assimétrico, as da parte mediana da raque 30-55 x 0,4-0,8 cm. Inflorescência interfoliar, ereta,
paniculada; profilo 10-20 x 1-2 cm; bráctea peduncular sulcada, levemente recoberta por indumento esparso, 30-60 cm compr.
total; parte expandida 16-40 x 0,8-2,2 cm; pedúnculo 15-30 x 0,3-0,5 cm; raque 6,5-20 cm compr.; ráquilas 2-7, com 7-20 cm
compr. Flores, estaminadas 4,5-7 mm; pistiladas 10-12 x 4-6 mm. Frutos elipsoides, verde-amarelado quando maduros, cobertos
por uma camada tomentosa ferrugínea, 2,5-3 x 1,3-2 cm; endocarpo 2-2,5 x 1,2-1,5 cm, com endosperma homogêneo, contendo
uma semente.

COMENTÁRIO

Esta subespécie de folhas verdes apresenta muita variação no porte, geralmente as plantas entouceiradas são menores, porém,
sempre apresentam pinas das folhas muito estreitas, com aspecto de uma gramínea. Difere-se da subespécie típica através das
folhas sempre verdes (glaucas na forma típica). Difere-se da subespécie cabralensis por apresentar sempre inflorescências
paniculadas (inflorescência sempre espiciforme na subespécie cabralensis).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syagrus graminifolia subsp. glazioviana (Dammer) Noblick

Figura 2: Syagrus graminifolia subsp. glazioviana (Dammer) Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus guaratingensis Noblick
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) glauca(s)/verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição
helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s)/
levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/
com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/verde/levemente discolor(es). Inflorescência:
forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s);
ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato piriforme(s)/ovoide(s); epicarpo laranja/amarelado/tomentoso(s);
mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado ou moderado, 2,5-7 m alt. Estipe solitário, colunar, 2-6 x 0,09-0,15 m, com superfície lisa e cicatrizes deixadas
pelas bainhas de folhas já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 7-15 contemporâneas, levemente arqueadas;
bainha, 30-60 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, até 50 cm compr.; raque, 170-240 m compr., pouco arqueada; pinas rijas
ou levemente flexíveis, 100-128 de cada lado da raque, verdes, brilhantes ou glaucas, ápice assimétrico agudo, distribuídas
irregularmente e inseridas em vários planos ao longo da raque, com ramenta sobre a nervura central na face abaxial, as da parte
mediana da raque com 30-45 x 3,4-4 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 40-55 x 4-4,5 cm; bráctea peduncular
sulcada, recoberta por tomento esbranquiçado, especialmente na extremidade, 74-116 cm compr. total, parte expandida 35-56 x
3,5-10 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor ferrugínea logo após a antese, 46-65 x 1,1-1,7 cm; raque 21-51
cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas inseridas de forma helicoidal ao longo da raque, retas, 21-51, as da
parte mediana da raque 14-25 cm compr. Flores, estaminadas 8-15 mm compr., pistiladas 20-33 x 6-8 mm. Frutos ovoides, com
um bico, as vezes piriforme, 3-4,5 x 2-2,8 cm; epicarpo verde-amarelado, até alaranjado, coberto por um indumento ferrugíneo
da metade até a extremidade. Endocarpo ovoide ou cônico, ósseo, superfície exterior levemente irregular, 3-4 x 2,2-2,5 cm.
Endosperma regular, homogêneo, com cavidade interna.

COMENTÁRIO

Palmeira que cresce sobre afloramento rochosos no interior da Floresta Ombrófila Densa (Nata Atlântica) nos estados do  Espirito
Santo e extremo sul da Bahia. Faz parte do complexo de espécies que inclui Syagrus picrophylla, S. cearensis, S. kellyana e
S. lorenzoniorum, as quais possui o endosperma dos frutos com cavidade central (semelhante ao Cocos nucifera e Syagrus
pseudococos).
Difere-se de S. cearensis pelos frutos ovais, recoberto por indumento ferrugíneo apenas na extremidade (S. cearensis possui frutos
globosos, achatados no ápice, densamente recobertos por indumento em toda superfície). 
Difere-se de Syagrus picrophylla e S. kellyana através da face abaxial das pinas com presença de ramento (ausentes em S.
picrophylla e S. kellyana), pelo comprimento das pinas da porção mediana da raque 30-40 cm (acima de 43 cm em S. picrophylla
e S. kellyana), pelo numero de ráquila da inflorescência, até 41 (acima de 40 em S. picrophylla e 47 em S. kellyana), pelo
comprimento das flores pistiladas, 20-33 mm (até 21 mm em S. kellyana e até 15 mm em S. picrophylla).
Difere-se de S. lorenzoniorum pelo estipe colunar (ventricoso em S. lorenzoniorum), pela largura da bráctea peduncular, 13-15
cm (4-10 cm em S. lorenzoniorum), pelo endocarpo com formato ovoide ou cônico, com 3-4 cm de comprimento (globoso e
comprimento 2,4-2,8 cm em S. lorenzoniorum).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R.Noblick, 4765, CEPEC, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus guaratingensis Noblick

Figura 2: Syagrus guaratingensis Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus guaratingensis Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus guimaraesensis Noblick &
Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s). Folha: pinada(s) verde;
bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns)
inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/com disposição uniforme/
ereta(s) e rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/verde escura/concolor(es).
Inflorescência: forma espiciforme; infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s);
ráquila ausente(s). Fruto: formato ovoide(s)/elíptico(s); epicarpo esverdeado/verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo
fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 80 cm alt. Estipe, solitário, subterrâneo, até 5,5 cm diâm. Folhas 2 a 5 contemporâneas; bainha 4,5-18 x 2-3 cm; pecíolo
1-11 cm; raque 11-56 cm compr.; pinas 6-16 de cada lado da raque, distribuição uniforme, porém agrupadas em 2-3 pinas na
parte proximal da raque e inseridas em um único plano sobre a raque, consistência coriácea, verdes, sem ramento, lineares, com
ápice agudo e assimétrico, as da parte mediana da raque 36-75 x 0,4-0,7 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme; profilo
6,5-8,5 x 1-2 cm; bráctea peduncular sulcada, glabra ou levemente recoberta por indumento esparso, 7,5-23 cm compr. total;
parte expandida 4,5-11 x 2-3 cm; pedúnculo 2,5-11 x 0,2-0,6 cm; raque ausente; eixo da inflorescência 3-7,5 cm compr. Flores,
estaminadas 10-11 mm; pistiladas 12-17 x 6-8 mm. Frutos ovais ou elipsoides, verde-amarelado quando maduros, cobertos por
tomento ferrugíneo esparso, 2-2,8 x 1,3-2 cm; endocarpo 1,7-2,5 x 1,1-1,5 cm, endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Palmeira de pequeno porte, que pode ser confundida com S. minor. Diferencia desta principalmente pelas flores estaminadas com
10-11 mm (7-8 mm em S. minor).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Noblick, 5640, US, MO, NY, FTG, K, SP, RB, UFMT, HPL, ESA, Mato Grosso, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Figura 1: Syagrus guimaraesensis Noblick & Lorenzi

Figura 2: Syagrus guimaraesensis Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus harleyi Glassman
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/subterrâneo(s). Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar ereta(s)/levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/com
disposição uniforme/rígida(s)/com ápice(s) pendente(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/
verde/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s)
sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo
esverdeado/verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 1,5 m alt. Estipe, solitário ou cespitoso, subterrâneos,  até 12 cm diâm. Folhas 3-8 contemporâneas por estipe; bainha
25-30 x 2,5- 3,2 cm, com margens fibrosas; pecíolo, margem fibrosa, 17-70 cm; raque 61-178 cm compr.; pinas 14-57 de cada
lado da raque, distribuição mais ou menos regular ao longo da raque e inseridas em um único plano, rígidas ou pendentes,
verdes, lineares, com ápice assimétrico, as da parte mediana da raque 25-62 x 1,2-2,7 cm, com escamas (cera) na face abaxial.
Inflorescência interfoliar, ereta, paniculada; profilo 25-40 x 1-2 cm; pedúnculo 20-120 x 0,5-1 cm; bráctea peduncular sulcada,
glabra ou levemente coberta por tomento castanho esparso, 80-110 cm compr. total; parte expandida 18-70 x 1,5-7 cm; raque
10-39 cm compr.; ráquilas 5-31, as da parte mediana com 2-15 cm compr. Flores, estaminadas 4-8 mm; pistiladas 4-6 x 3-5 mm.
Frutos ovoides, verde-amarelado quando maduros, cobertos por um denso tomento ferrugíneo, 1,5-2,5 x 1-2,5 cm; endocarpo
1,3-1,7 x 0,8-1 cm, endosperma homogêneo. 

COMENTÁRIO

Embora as inflorescências desta espécie mantem consistência na sua aparência, as folhas e a bráctea peduncular varia dependendo
da altitude. Na parte mais alta de sua ocorrência (acima dos 900 m), as pinas das folhas tendem a ser mais rijas e largas e a parte
expandida da bráctea peduncular tende a ser mais larga. Nos indivíduos que crescem nas menores elevações (400-700 m) as pinas
das folhas são mais estreitas e flexíveis, além da parte expandida da bráctea peduncular mais estreitas. 
Pode ser confundida com S. werdermannii, da qual se diferencia principalmente pela inflorescência glabra ou levemente recoberta
por um indumento pruinoso, enquanto que em S. werdermannii toda a inflorescência é densamente recoberta por indumento, além
de frutos elípticos.
Distingue do S. vagans por apresentar bainha das folhas com margens apenas fibrosas, enquanto que em S. vagans as margens
são fibroso-denteadas, além do epicarpo do fruto recoberto por indumento, enquanto que em S. vagans o epicarpo é glabro, dentre
outras diferenças.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Stam, 904, CEPEC,  (CEPEC00069137), Bahia
R.M. Harley, 15963, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus harleyi Glassman

Figura 2: Syagrus harleyi Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus harleyi Glassman

Figura 4: Syagrus harleyi Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus hoehnei Burret
Tem como sinônimo
heterotípico Lytocaryum hoehnei (Burret) Toledo

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s)/com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/aéreo/muito curto(s). Folha: pinada(s)
verde; bainha(s) persistente(s)/decídua(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s)
com margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s) membranácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo
na(s) raque/com disposição uniforme/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/discolor(es)/face(s)
abaxial prateada. Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s)
sulcada(s)/tomentosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato globoso(s)/ovoide(s);
epicarpo esverdeado/tomentoso(s)/fendido(s) na(s) extremidade(s) quando maduro(s); mesocarpo fibroso(s); endocarpo não
lenhoso(s)/globoso(s); endosperma irregular(es) ruminado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 2,5-6 m alt. Estipe solitário, 1,5-5 x 0,1-0,15 m, com superfície lisa, anelado, ou com bainhas
persistentes durante muitos anos. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 15-25 contemporâneas, levemente arqueadas;
bainha, 25-35 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 20-55 cm compr.; raque, 140-155 cm compr., levemente arqueada, recoberta
por indumento castanho claro abaxialmente; pinas membranáceas, rígidas, lineares, 55-65 pinas de cada lado, verdes, brilhantes,
discolores, prateadas e recobertas por indumento castanho claro abaxialmente, ápice assimétrico, distribuídas uniformemente ao
longo da raque e dispostas em um único plano, as da parte mediana da raque com 35-40 x 1,5-2 cm. Inflorescência andrógina,
ereta, interfoliar; profilo 15-27 x 2,5-3,2 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por um indumento castanho claro, 80-90
cm compr. total, parte expandida 50-58 x 3-7 cm;  pedúnculo coberto por um tomento esparso, de cor acastanhada logo após a
antese, 40-59 x 0,3-1,2 cm; raque 25-30 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 30-50, as da parte mediana da
raque 9-15 cm compr. Flores, estaminadas 6-7 mm compr., pistiladas 6-8,5 x 5-6 mm. Frutos globosos ou ovoides, 3-3,3 x 2,2-3
cm; epicarpo esverdeado, recoberto por tomento castanho escuro, especialmente no ápice. Endocarpo globoso, não ósseo, frágil,
superfície exterior lisa, 2-2,2 x 1,8-2,2 cm. Endosperma irregular, ruminado.

COMENTÁRIO

Planta característica da Floresta Ombrófila Densa, na região da Serra do Mar (SP e PR), entre 800-1000 m de altitude. Pertencia
ao gênero Lytocaryum, o qual recentemente foi sinonimizado em Syagrus (Meerow & Noblick, 2015). Semelhante às espécies S.
weddelliana e S. insignis, no entanto, é a única "Litocaryum" que apresenta frutos com endosperma irregular-ruminado.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)
Sul (Paraná)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

Souza, V.C., 34330, ESA (ESA116848), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Noblick, L.R.; Lorenzi, H. Lytocaryum, including a new species from Bahia. Palms 54(1): 5-17. 2010
Noblick, L.R.; Meerow, A.W. The transfer of the genus Lytocaryum to Syagrus. Palms 59(2): 57-62. 2015
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus inajai (Spruce) Becc.
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos inajai (Spruce) Trail
basiônimo Maximiliana inajai Spruce
heterotípico Calappa speciosa (Barb.Rodr.) Kuntze
heterotípico Cocos aequatorialis Barb.Rodr.
heterotípico Cocos chavesiana Barb.Rodr. ex Becc.
heterotípico Cocos equatorialis Barb.Rodr.
heterotípico Cocos speciosa Barb.Rodr.
heterotípico Syagrus chavesiana (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Syagrus speciosa (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)
membranácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/flexível(eis)/com ápice(s)
pendente(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s);
infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s)/tomentosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição
helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato elíptico(s); epicarpo amarelado/glabro(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s);
endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s)/com cavidade(s) triangular(es); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 4-16 m alt. Estipe solitário, colunar, 3-15 x 0,05-0,15 m, com suaves cicatrizes deixadas pelas bainhas de
folhas já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 6-16 contemporâneas, arqueadas; bainha, 20-75 cm compr.,
margens fibrosas; pecíolo, 20-150 cm compr.; raque, 1,3-3,9 m compr., arqueadas; pinas flexíveis, 50-110 de cada lado da raque,
verdes, brilhantes, ápice assimétrico e levemente pendentes, distribuídas irregularmente e dispostas em vários planos ao longo
da raque, as da parte mediana da raque com 40-85 x 2,5-4 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 20-60 x 3-3,5 cm;
bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento esbranquiçado, especialmente na extremidade, 75-130 cm compr. total, parte
expandida 50-80 x 9-11 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso esbranquiçada na base, 40-82 x 1-1,9 cm; raque 6-30
cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas inseridas de forma helicoidal ao longo da raque, 7-47, as da parte
mediana da raque 12-60 cm compr. Flores, estaminadas 5-7 mm compr., pistiladas 5-8 x 5-7 mm. Frutos elipsoides, 3,2-5,5 x
2,5-3 cm; epicarpo amarelado, glabro superficialmente. Endocarpo fusiforme, ósseo, superfície exterior regular, 3-3,2 x 2,1-2,2
cm. Endosperma triangular, regular homogêneo.

COMENTÁRIO

Palmeira que ocorre na Amazônia brasileira, além da Guiana Francesa e Suriname. Facilmente reconhecida entre as demais
espécies através das seguintes características: Pinas das folhas com nervuras secundárias conspícuas (especialmente em material
herborizado). Frutos amarelos com 3,2-5,5 x 2,5-3 cm, com endocarpo, ao ser partido latitudinalmente mostrando endosperma
triangular e homogêneo (Syagrus smithii: triangular e ruminado).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)
Nordeste (Maranhão)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4970, IPA, CEN (CEN00012466), CEN (CEN00012467), CEN (CEN00021396), CEN (CEN00051390), IAN
(IAN140076), IAN (IAN160020), IAN (IAN170252), NY,  (NY00664226), NY,  (NY00664228), NY,  (NY00664231),
NY,  (NY00664316), RB,  (RB00770833)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus inajai (Spruce) Becc.

Figura 2: Syagrus inajai (Spruce) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus insignis (Devansaye) Becc.
Tem como sinônimo
basiônimo Glaziova insignis Drude
homotípico Calappa insignis (Drude) Kuntze
heterotípico Lytocaryum insigne (Drude) Toledo
heterotípico Microcoelum insigne (Devansaye) Burret & Potztal

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s)/com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde;
bainha(s) persistente(s)/decídua(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s) membranácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s)
raque/com disposição uniforme/rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/verde escura/
discolor(es)/face(s) abaxial prateada. Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s)
interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/lanuginosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque.
Fruto: formato globoso(s)/ovoide(s); epicarpo esverdeado/tomentoso(s)/fendido(s) na(s) extremidade(s) quando maduro(s);
mesocarpo fibroso(s); endocarpo não lenhoso(s)/globoso(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 4-12 m alt. Estipe solitário, 3-11 x 0,08-0,10 m, com superfície lisa, anelado, ou com bainhas
persistentes durante muitos anos. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 8-20 contemporâneas, levemente arqueadas;
bainha, 45-50 cm compr., margens fibrosas, com esparso indumento lanuginoso na face abaxial; pecíolo, 40-50 cm compr.; raque,
80-100 cm compr., levemente arqueada, recoberta por indumento lanuginoso, quase preto na face abaxial; pinas membranáceas,
rígidas, lineares, 40-65 pinas de cada lado, verde-escuras, brilhantes, discolores, prateadas e com tomento preto abaxialmente,
ápice assimétrico, distribuídas uniformemente ao longo da raque e dispostas em um único plano, as da parte mediana da raque
com 20-30 x 0,9-1,5 cm. Inflorescência andrógina, ereta ou pendente, interfoliar; profilo 30-40 x 1,5-3 cm; bráctea peduncular
sulcada, densamente recoberta por um indumento lanuginoso quase preto, 65-73 cm compr. total, parte expandida 35-65 x 3-6,6
cm;  pedúnculo coberto por um tomento esparso, de cor acastanhada logo após a antese, 35-88 x 0,4-1 cm; raque 18-33 cm
compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 18-65, as da parte mediana da raque 12-25 cm compr. Flores, estaminadas
2,5-5 mm compr., pistiladas 3-5,5 x 2-4,5 mm. Frutos globosos ou ligeiramente ovoides, 1,8-2,3 x 1,6-2 cm; epicarpo esverdeado,
finamente recoberto por tomento castanho escuro, especialmente no ápice. Endocarpo globoso, não ósseo, frágil, superfície
exterior lisa, 1,7-2 x 1,5-1,8 cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Palmeira nativa da Floresta Ombrófila Densa, nos estados do Rio de Janeiro e Espirito Santo. Cresce entre 1000-1800 m de
altitude, em locais com um curto período mais seco. 
Semelhante à espécie Syagrus weddelliana, porém, é uma planta mais robusta (porte, folhas e inflorescências maiores), com
bráctea peduncular, bainhas e parte abaxial da raque das folhas recobertas por indumento lanuginoso quase preto. Outra
característica diferencial pode ser observada nas plântulas. Syagrus weddelliana possui um pequeno eófilo (5 cm) lanceolado,
suas folhas subsequentes são sempre pinadas; Syagrus insignis apresenta um eófilo maior (> 10 cm) e segue emitindo folhas
lanceoladas durante um longo período de vida (até 30 cm de altura), como em outros Syagrus e grande porte. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6538, RB, 90438,  (RB01181583), RB, 90438,  (RB00631693), RB, 280527, ,  (RB00631537), RB, 294490,
,  (RB00450212), RB, 294491, ,  (RB00450215), P (P00726066), K,  (K000632563), K,  (K000632562), HPL,

Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus insignis (Devansaye) Becc.

Figura 2: Syagrus insignis (Devansaye) Becc.

BIBLIOGRAFIA

Noblick, L.R.; Meerow, A.W. The transfer of the genus Lytocaryum to Syagrus. Palms 59(2): 57-62. 2015.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus itacambirana Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/subterrâneo(s). Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s)/levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo
na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/
verde escura/concolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s)
sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque. Fruto: formato globoso(s); epicarpo
verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 50 cm alt. Estipe, solitário ou cespitoso, subterrâneo, até 8 cm diâm., crescendo em colônias. Folhas 5 a 9
contemporâneas por estipe; bainha 10-15 x 2,5-3 cm; pecíolo 7-20 cm; raque 24-46 cm compr.; pinas 25-38 de cada lado da
raque, distribuição agrupada (2-5 pinas) ao longo da raque e inseridas em vários planos, consistência coriácea, verdes, concolores,
com ápice agudo e assimétrico, as da parte mediana da raque 10-19 x 0,5-1,8 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, paniculada,
com ráquilas dispostas de forma unilateral; profilo 8-12 x 1,5-2 cm; bráctea peduncular sulcada, glabra ou levemente recoberta
por indumento esparso, 20-30 cm compr. total; parte expandida 12-22 x 2,7-6 cm; pedúnculo 6-15 x 0,5-1 cm; raque 2-10 cm
compr.; ráquilas 3,5-11, com 3,5-11 cm compr. Flores, estaminadas 8-9,5 mm; pistiladas 9-10 x 6-7 mm. Frutos globosos, verde-
amarelado quando maduros, cobertos por uma densa camada tomentosa ferrugínea, 1,8-2,5 x 2,1-2,8 cm; endocarpo 1,5-1,7 x
1,1-1,4 cm, com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Palmeira de porte anão, geralmente crescendo em touceiras, com folhas 'plumosas' (pinas inseridas em diferentes ângulos sobre a
raque). Pode ser confundida com S. loefgrenii.
Porem, S. loefgrenii possui frutos ovais e elípticos (globosos em S. itacambirana) com 2,2-3,2 x 1-1,8 cm (1,8-2,5 x 2,1-2,7 cm
em S. itacambirana, e pelas pinas das folhas discolores (concolores em S. itacambirana).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Tsuji, R., 2706, SP, R, NY, K, HPL, BHCB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Syagrus itacambirana Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus itapebiensis (Noblick & Lorenzi)
Noblick & Meerow
Tem como sinônimo
basiônimo Lytocaryum itapebiensis Noblick & Lorenzi

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s). Folha: pinada(s) verde;
bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns)
inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s) membranácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/com disposição
uniforme/rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/verde/discolor(es)/face(s) abaxial
prateada. Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) suprafoliar(es); espádice(s) sulcada(s)/
pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque. Fruto: formato fusiforme(s)/elíptico(s); epicarpo
vermelho/glabro(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo não lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno até 60 cm alt. Estipe solitário, subterrâneo, prostrado, 0,08 x 0,025 m, recoberto pelos remanescentes das bainhas.
Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 4-11 contemporâneas, pouco curvadas; bainha, 8-11 cm compr., margens
fibrosas; pecíolo, 12-25 cm compr., margens inermes; raque, 31-52 cm compr., pouco curvada; pinas rígidas, 21-26 pinas de
cada lado, verdes, brilhantes, ápice agudo, assimétrico, distribuídas uniformemente ao longo da raque e dispostas em um único
plano, discolores, prateados abaxialmente, as da parte mediana da raque com 11-16 x 1,2-1,9 cm. Inflorescência andrógina,
inseridas interfoliar, expostas suprafoliar; profilo 4-8 x 1,3-1,5 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por indumento pardo
ou ferrugíneo antes da antese, 21-24 cm compr. total, parte expandida 4-12 x 1,5 cm;  pedúnculo coberto por um indumento
esparso, de cor parda ou acastanhada logo após a antese, muito mais longo que a bráctea peduncular, 32-66 x 0,3 cm; raque 7-9
cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 4-6, dispostas de forma dísticas, da parte mediana da raque 5-6,5
cm compr. Flores, estaminadas 4-4,5 mm compr., pistiladas 5 x 3 mm. Frutos elipsoides ou fusiformes, 1,2-1,5 x 0,9-1,1 cm;
epicarpo vermelho e glabro quando maduro. Endocarpo fusiforme, não-lenhoso, superfície exterior quase lisa, 1,2-1,3 x 0,6-0,7
cm. Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Espécie facilmente reconhecida entre as demais do gênero, sendo a única que apresenta o seguinte conjunto de características:
planta esciófita, pinas das folhas prateadas abaxialmente, infrutescência exposta suprafoliares (acima das folhas - o pedúnculo e a
raque com ramificações dicotômicas continuam desenvolvimento após a antese, superando o comprimento da bráctea peduncular
cilíndrica), frutos com epicarpo vermelho, com 1,2-1,5 x 0,9-1,1, endocarpo não lenhoso (não-ósseo). 
Planta extremamente rara e ameaçada de extinção.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6496, NY,  (NY01842995), HPL, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus itapebiensis (Noblick & Lorenzi) Noblick & Meerow

Figura 2: Syagrus itapebiensis (Noblick & Lorenzi) Noblick & Meerow

BIBLIOGRAFIA

Noblick, L.R.; Lorenzi, H. Lytocaryum, including a new species from Bahia. Palms 54(1): 5-17. 2010
Noblick, L.R.; Meerow, A.W. The transfer of the genus Lytocaryum to Syagrus. Palms 59(2): 57-62. 2015
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus kellyana Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) glauca(s)/verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição
helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas
coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/flexível(eis)/glauca(s)/verde/
levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/
pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s);
epicarpo amarelado/tomentoso(s)/fendido(s) na(s) extremidade(s) quando maduro(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s);
endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s)/com cavidade(s) interna(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado ou moderado, 4-8 m alt. Estipe solitário, colunar, 2-6 x 0,16-0,18 m, com cicatrizes deixadas pelas bainhas de
folhas já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 8-12 contemporâneas, arqueadas, levemente glaucas; bainha,
70-138 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 11-60 cm compr.; raque, 240-380 cm compr., arqueadas; pinas rijas ou levemente
flexíveis, 104-140 de cada lado da raque, verdes ou glaucas, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente e inseridas
em vários planos ao longo da raque, ápice as vezes levemente pendente, as da parte mediana da raque com 55-75 x 3,5-4,5 cm.
Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 40-67 x 6-8 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento esbranquiçado,
especialmente na extremidade, 110-160 cm compr. total, parte expandida 62-100 x 15-20 cm;  pedúnculo coberto por um
indumento esparso, de cor ferrugínea logo após a antese, 56-85 x 3-4 cm; raque 42-70 cm compr., ramificada ao nível de primeira
ordem; ráquilas inseridas de forma helicoidal ao longo da raque, retas, com extremidade seca e enrolada durante a maturação
dos frutos, 45-70, as da parte mediana da raque 12-50 cm compr. Flores, estaminadas 12-21 mm compr., pistiladas 9-21 x 9-13
mm. Frutos ovoides, 3,5-4 x 2,6-2,9 cm; epicarpo amarelado, totalmente recoberto por um indumento ferrugíneo, geralmente se
fende durante a maturação dos frutos. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior levemente irregular, 3,3-3,5 x 1,8-2,6 cm.
Endosperma regular, homogêneo, com cavidade interna.

COMENTÁRIO

Palmeira rara que cresce sobre afloramento rochosos no interior da Floresta Ombrófila Densa (Nata Atlântica) no estado de
Minas Gerais. Até 2010 vinha sendo considerada como Syagrus picrophylla, pertencendo ao complexo que inclui além da espécie
citada, Syagrus cearensis, S. lorenzoniorum e S. guaratinguensis, no qual todas as espécies que possui o endosperma dos frutos
geralmente com cavidade central (semelhante ao Cocos nucifera e Syagrus pseudococos).
Difere-se de S. cearensis pelo estipe sempre solitário, frutos ovais, com um bico e epicarpo recoberto por indumento ferrugíneo
apenas na extremidade (S. cearensis: estipe solitário, porém mais comumente formando caules gêmeos ou em múltiplos de dois,
frutos globosos, achatados no ápice, densamente recobertos por indumento em toda superfície). 
Difere-se de Syagrus picrophylla e de S. lorenzoniorum através da sua inflorescência cuja as extremidades das ráquilas da
inflorescência secam e ficam retorcidas durante a maturação dos frutos; e pelos frutos com mesocarpo suculento (Ráquilas retas,
grossas, que permanecem com as pontas verdes mesmo durante a maturação dos frutos, além de frutos fibrosos e pouco suculentos
em S. picrophylla e S. lorenzoniorum).
Diferen de S. guaratinguensis pelo maior porte, fruto suculento, flores pistiladas 16-21 mm (menor porte, fruto com mesocarpo
não suculento, flores pistiladas 20-33 mm).
A espécie pode ainda ser confundida com Syagrus oleracea, porém possui o pedúnculo da inflorescência mais longo e frutos com
endosperma com cavidade central (S. oleracea: inflorescência com pedúnculo curto e bastante curvado contra o estipe e frutos sem
cavidade central)

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 5156, RB, 475570, , , , , , , , ,  (RB00548508), FTG, IPA

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus kellyana Noblick & Lorenzi

Figura 2: Syagrus kellyana Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus kellyana Noblick & Lorenzi

Figura 4: Syagrus kellyana Noblick & Lorenzi

Figura 5: Syagrus kellyana Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Syagrus kellyana Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA

NOBLICK, L. R.; LORENZI, H. New Syagrus species from Brazil. Palms, Lawrence, Kansas, v. 54, n. 1, p. 18-42, 2010.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus ×lacerdamourae K. Soares & C.
A. Guim.
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/densamente fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s)
em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/
concolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/
glabra(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque/ramificada(s). Fruto: formato ovoide(s);
epicarpo esverdeado/verde amarelado/com indumento no ápice(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/
oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado ou elevado, 5-16 m alt. Estipe solitário, 4,5-14 x 0,18-26 m, superfície lisa, apenas levemente anelado. Folhas
dispostas em espiral ao redor do estipe, 10-15 contemporâneas, arqueadas; bainha, 120 cm compr., margens fibrosas; pecíolo,
40-70 cm compr., revestido por fibras achatadas; raque, 280-300 cm compr., arqueada; pinas rígidas,190-200 de cada lado,
verdes, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas em grupos de 2-5 pinas, inseridas em 3-4 ângulos ao longo da raque, as da
parte mediana da raque com 63-84 x 2,5-3 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 37-44 x 6-7 cm; bráctea peduncular
profundamente sulcada, glabra ou levemente recoberta por indumento quando fechada, 85-97 cm compr. total, parte expandida
48-56 x 14-20 cm;  pedúnculo glabro ou recoberto por inumento logo após a antese, 38-41 x 2,5-3 cm; raque 38-43 cm compr.,
ramificada ao nível de segunda ordem; ráquilas 59-71, ramificadas, ráquilas da parte mediana 13-16 cm compr. Flores,
estaminadas 14-17 mm compr.,pistiladas 17-18 x 10-11 mm. Frutos ovoides, 4,5-4,7 x 2,7-2,8 cm; epicarpo esverdeado ou verde-
amarelado, densamente recoberto por um indumento ferrugíneo no ápice . Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa,
4,2-5 x 2,4-2,6 cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Syagrus coronata e Syagrus botryophora, facilmente reconhecido por apresentar sempre algumas ráquilas
ramificadas (incomum em Syagrus spp.). Difere-se de S. botryophora através das pinas inseridas em diferentes ângulos (somente
1 ângulo em S. botryophora) e frutos com epicarpo esverdeado ou verde-amarelado e densamente recoberto por indumento
ferrugíneo no ápice (em S. botryophora o epicarpo é glabro e alaranjado). Difere-se de S. coronata principalmente pelo porte
elevado, estipe com superfície lisa e bráctea peduncular profundamente sulcada.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Soares et al., 54, HDCF, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus ×lacerdamourae K. Soares & C. A. Guim.

Figura 2: Syagrus ×lacerdamourae K. Soares & C. A. Guim.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus ×lacerdamourae K. Soares & C. A. Guim.

Figura 4: Syagrus ×lacerdamourae K. Soares & C. A. Guim.

BIBLIOGRAFIA

Soares, K. P.; Assis, L. C.; Guimarães, C. A.; Vieira, A. R. G. Four New Natural Hybrid of Syagrus from Brazil. Lawrence -
Kansas: Palms 58(2): 87-100, 2014.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus lilliputiana (Barb.Rodr.) Becc.
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos lilliputiana Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s)/prostrado(s). Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/
com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/verde escura/
concolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s)/
pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s);
epicarpo verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 40 cm alt. Estipe, solitário subterrâneo, ocasionalmente crescendo prostrado, até 4 cm diâm. Folhas 2 a 8
contemporâneas; bainha 6-15 x 1,2-2,5 cm; pecíolo 3-8 cm; raque 22-30 cm compr.; pinas 9-31 de cada lado da raque, distribuição
agrupada (3-5) ao longo da raque e inseridas em vários planos, consistência coriácea, verde-escuras, lineares, com ápice agudo
e assumétrico, as da parte mediana da raque 30-40 x 0,8-1,5 cm, quando novas, a parte abaxial é levemente recobertas por
uma camada de cera. Inflorescência interfoliar, ereta, paniculada; profilo 7-14 x 0,8-1 cm; pedúnculo 9-12 x 0,3 cm; bráctea
peduncular sulcada, glabra ou levemente coberta por tomento castanho esparso, 12- 15 cm compr. total; parte expandida 5-7 x
1,2-3 cm; raque 0,5-1,8 cm compr.; ráquilas 2-9, com 3-4,5 cm compr. Flores, estaminadas 6-8 mm; pistiladas 6-8 x 4-6 mm.
Frutos ovais, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma fina camada tomentosa ferrugínea, 1,7-1,9 x 1,4-1,5 cm;
endocarpo 1,4- 1,5 x 0,9-1 cm, com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Ocorre em cerrados abertos do Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, onde é bastante rara. Apresenta certa semelhança
com Syagrus procumbens e S. pompeoi devido a disposição das folhas em relação ao solo e hábito diminuto. No entanto separa-
se facilmente destas espécies por apresentar pinas das folhas inseridas de forma agrupadas e dispostas em diferentes ângulos sobre
a raque, bem como, inflorescências sempre paniculadas, as quais em S. pompeoi e S. procumbens é geralmente espigada, além de
outras diferenças.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO
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H. Lorenzi, 2805, HPL
K. Soares, 11, HDCF, 6235, Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus lilliputiana (Barb.Rodr.) Becc.

Figura 2: Syagrus lilliputiana (Barb.Rodr.) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus lilliputiana (Barb.Rodr.) Becc.

Figura 4: Syagrus lilliputiana (Barb.Rodr.) Becc.

BIBLIOGRAFIA

BARBOSA RODRIGUES, J. Sertum palmarum brasiliensium, or relation des palmiers nouveaux du Bresil, decouverts,descrits
et dessines d'apres nature, 1: 1-140; 2: 1-114. Imprimerie Typogaphique Veuve Monnom, Bruxelles. 1904. Ambos volumes
reimpressos pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro 1989, 254p.
NOBLICK, L. A Revision of the Genus Syagrus (Arecaceae). Phytotaxa, 294 (1): 001-262, 2017.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus loefgrenii Glassman
Tem como sinônimo
heterotípico Syagrus rachidii Glassman

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/subterrâneo(s)/muito curto(s).
Folha: pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s);
pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar ereta(s)/levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s)
ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/discolor(es).
Inflorescência: forma paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) pruinosa(s)/tomentosa(s); raque
esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s)/elíptico(s); epicarpo
verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s)/oval(ais); endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 50 cm alt. Estipe, solitário ou cespitoso, subterrâneo, até 15 cm diâm., crescendo em colônias. Folhas 4 a 8
contemporâneas por estipe; bainha 4-21 x 1-3 cm; pecíolo 10-50 cm; raque 35-70 cm compr.; pinas 26-66 de cada lado da raque,
distribuição agrupada (2-4 pinas) ao longo da raque e inseridas em vários planos, consistência coriácea, verdes ou verde-azuladas,
com a face abaxial mais clara, lineares, com ápice acuminado e assimétrico, as da parte mediana da raque 11-25 x 0,5-1,5 cm.
Inflorescência interfoliar, ereta, paniculada, com ráquilas dispostas de forma unilateral; profilo 10-22 x 1,5-2,5 cm; bráctea
peduncular sulcada, glabra ou levemente recoberta por indumento esparso, 27-44 cm compr. total; parte expandida 13-21 x 1,2-4,5
cm; pedúnculo 13-25 x 0,3-0,7 cm; raque 3,5-5 cm compr.; ráquilas 4-9, com 3,5-9 cm compr. Flores, estaminadas 4-15 mm;
pistiladas 8-15 x 5-9 mm. Frutos ovais ou elípticos, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma densa camada tomentosa
ferrugínea, 2,2-3,2 x 1-1,8 cm; endocarpo 2,2-2,5 x 1,3-1,5 cm, com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Palmeira de porte anão, geralmente crescendo em touceiras, com folhas 'plumosas' (pinas inseridas em diferentes ângulos sobre a
raque). Pode ser confundida com S. itacambirana.
Diferencia-se desta pelos frutos ovais e elípticos (globosos em S. itacambirana) com 2,2-3,2 x 1-1,8 cm (1,8-2,5 x 2,1-2,7 cm em
S. itacambirana, e pelas pinas das folhas discolores (concolores em S. itacambirana).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO
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L.R. Noblick, 4888, BHCB
K. Soares, 7, IAN (IAN068866), HUFU,  (HUFU00025813), HUFU,  (HUFU00025804), HUFU,  (HUFU00025803), ESA
(ESA132567), ESA (ESA051570), ESA (ESA051402), ESA (ESA015212), HDCF, 6231, São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus loefgrenii Glassman

Figura 2: Syagrus loefgrenii Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus loefgrenii Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus longipedunculata Noblick &
Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s)/muito curto(s). Folha:
pinada(s) glauca(s); bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s)
com margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s)
raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/
levemente discolor(es). Inflorescência: forma espiciforme; infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/
pruinosa(s); raque glabra(s)/esparsamente tomentosa(s); ráquila ausente(s). Fruto: formato globoso(s)/ovoide(s); epicarpo
verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte 40-60 cm alt. Estipe, solitário, subterrâneo 6-14 x 5-6 cm. Folhas 3 a 6 contemporâneas; bainha 12-14 x 4-6 cm; pecíolo
5-14 cm; raque 46-89 cm compr.; pinas 20-45 de cada lado da raque, distribuição agrupada (2-4 pinas) ao longo da raque e
inseridas em mais de um ângulo, consistência coriácea, glaucas, com a face abaxial mais clara, lineares, com ápice agudo e
assimétrico, as da parte mediana da raque 10-20 x 0,7-1,2 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme; profilo 6-10 x 1,2-2
cm; bráctea peduncular sulcada, glabra ou levemente recoberta por indumento esparso, 20-41 cm compr. total; parte expandida
8-19 x 1,1-2 cm; pedúnculo 12-31 x 0,3-0,5 cm; eixo da inflorescência 4,5-19 cm compr. Flores, estaminadas 14-18 mm;
pistiladas 11-12 x 5-6 mm. Frutos ovais ou quase globosos, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma densa camada
tomentosa ferrugínea, 2-2,3 x 1,3-1,7 cm; endocarpo 1,5-1,7 x 1-1,3 cm, com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Semelhante as formas de caule simples de S allagopteroides, porém, esta apresenta folhas com pinas inseridas em grupos menos
afastados que em S. allagopteroides.
Semelhante à S. glazioviana, porém suas flores estaminadas, 14-18 mm, e pistiladas, 11-12 x 5-6 mm  maiores (estaminadas: 7-8
mm e pistiladas: 8-10  x 5-6 em S. glazioviana). 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO
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H. Lorenzi, 6790, BHCB, HPL, K, NY, R, SP
B.M.T. Walter, 2388, CEN (CEN00022500), CEN (CEN00024939), CEN (CEN00029502), CEN (CEN00036712), ESA
(ESA066458), ESA (ESA132564), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus longipedunculata Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA

NOBLICK, L. R.; LORENZI, H. New Syagrus species from Brazil. Palms, Lawrence, Kansas, v. 54, n. 1, p. 18-42, 2010.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus lorenzoniorum Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s)/levemente
arqueada(s); pinas coriácea(s)/rígida(s)/flexível(eis)/verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s);
infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição
helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo verde amarelado/com indumento no ápice(s); mesocarpo
fibroso(s)/fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s)/com cavidade(s) interna(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado ou moderado, 2-7 m alt. Estipe solitário, colunar, 1,5-6 x 0,09-0,16 m, com superfície quase branca e cicatrizes
deixadas pelas bainhas de folhas já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 7-17 contemporâneas, levemente
arqueadas; bainha, 30-70 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, ausente ou até 15 cm compr.; raque, 100-270 m compr., pouco
arqueada; pinas rijas ou levemente flexíveis, 55-130 de cada lado da raque, verdes, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas
irregularmente e inseridas em vários planos pouco diferenciados ao longo da raque, ápice as vezes levemente pendente, com
ramenta sobre a nervura central na face abaxial, as da parte mediana da raque com 30-60 x 2,1-4 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar; profilo 34-60 x 3-4,6 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento esbranquiçado, especialmente na
extremidade, 80-160 cm compr. total, parte expandida 40-80 x 4-10 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor
ferrugínea logo após a antese, 60-110 x 1,1-1,8 cm; raque 17-25 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas
inseridas de forma helicoidal ao longo da raque, retas, que permanecem verdes mesmo durante a maturação dos frutos, 25-47,
as da parte mediana da raque 10-40 cm compr. Flores, estaminadas 9-13 mm compr., pistiladas 8-15 x 4-8 mm. Frutos ovoides,
2,5-3 x 2,5-2,8 cm; epicarpo verde-amarelado, coberto por um indumento ferrugíneo da metade até a extremidade. Endocarpo
ovoide, quase globoso, ósseo, superfície exterior levemente irregular, 2,4-2,8 x 2,4-2,6 cm. Endosperma regular, homogêneo, com
cavidade interna.

COMENTÁRIO

Palmeira que cresce sobre afloramento rochosos no interior da Floresta Ombrófila Densa (Nata Atlântica) nos estados do  Espirito
Santo e extremo sul da Bahia. Até o ano de 2010 vinha sendo considerada como Syagrus picrophylla, atualmente faz parte do
complexo de espécies que inclui Syagrus picrophylla, S. cearensis, S. kellyana e S. guaratinguensis, as quais possui o endosperma
dos frutos com cavidade central (semelhante ao Cocos nucifera e Syagrus pseudococos).
Difere-se de S. cearensis pelo estipe sempre solitário e ventricoso, frutos ovais, recoberto por indumento ferrugíneo apenas na
extremidade (S. cearensis: estipe solitário não ventricoso, porém mais comumente formando caules gêmeos ou em múltiplos de
dois, frutos globosos, achatados no ápice, densamente recobertos por indumento em toda superfície). 
Difere-se de Syagrus picrophylla e S. kellyana através do estipe ventricoso, das folhas com ramenta sobre a parte abaxial das pinas
e bráctea peduncular estreita - até 10 cm (S. picrophylla e S. kellyana possuem estipe não ventricoso, folhas sem ramenta na parte
abaxial das pinas e bráctea peduncular acima de 12 cm de largura).
Difere-se de Syagrus oleracea, por possuir frutos ovais, com 2,5-3 x 2,5-2,8 cm; inflorescência com pedúnculo mais longo e frutos
com endosperma com cavidade central (S. oleracea: frutos elípticos, com 4-5,2 x 2,5-3,5 cm; inflorescência com pedúnculo curto
e bastante curvado contra o estipe e frutos sem cavidade central).
Difere-se de S. guaratinguensis pelo estipe ventricoso (colunar em S. guaratinguensis), pela largura da bráctea peduncular, 4-10
cm (13-15 cm), pelo endocarpo com formato globoso e comprimento 2,4-2,8 cm (oval ou cônico, com 3-4 cm de comprimento em
S. guaratinguensis).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Tsuji, R., 2713, R, SP, AAU, FTG, HPL, K, MBML, NY
R.M. Harley, 53856, ALCB (ALCB047665), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus lorenzoniorum Noblick & Lorenzi

Figura 2: Syagrus lorenzoniorum Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA
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NOBLICK, L. R.; LORENZI, H. New Syagrus species from Brazil. Palms, Lawrence, Kansas, v. 54, n. 1, p. 18-42, 2010.
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Syagrus macrocarpa Barb.Rodr.
Tem como sinônimo
homotípico Cocos macrocarpa (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Barbosa getuliana (Bondar) A.D.Hawkes
heterotípico Calappa procopiana (Glaz. ex Drude) Kuntze
heterotípico Cocos getuliana Bondar
heterotípico Cocos marocarpa (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Cocos procopiana Glaz. ex Drude
heterotípico Syagrus getuliana (Bondar) Glassman

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/densamente fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)
membranácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/flexível(eis) e enrolada(s) no
ápice(s)/com ápice(s) pendente(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/verde/concolor(es). Inflorescência:
forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s)/pruinosa(s); raque
esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque/disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato
fusiforme(s)/elíptico(s); epicarpo verde amarelado/glabro(s)/com indumento no ápice(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s);
endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s)/com 3 protuberância(s) longitudinal(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado ou moderado, 4-10 m alt. Estipe solitário, colunar, 3,1-9 x 0,1-0,25 m, com suaves cicatrizes deixadas pelas
bainhas de folhas já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 8-20 contemporâneas, arqueadas; bainha, 50-90 cm
compr., margens densamente fibrosas; pecíolo, 70-130 cm compr.; raque, 122-2 m compr., arqueadas; pinas flexíveis, 90-160 de
cada lado da raque, verdes, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente e dispostas em vários planos ao longo da
raque, ápice pendente e geralmente enrolados na extremidade, as da parte mediana da raque com 30-70 x 1-3 cm. Inflorescência
andrógina, interfoliar; profilo 30-46 x 5-6 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento esbranquiçado, especialmente
na extremidade, 70-120 cm compr. total, parte expandida 35-75 x 10-29 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de
cor ferrugínea ou esbranquiçada logo após a antese, 30-60 x 1,5-3,5 cm; raque 25-50 cm compr., ramificada ao nível de primeira
ordem; ráquilas inseridas unilateralmente ao longo da raque, ocasionalmente em espiral (extremidade da raque), 23-80, as da parte
mediana da raque 15-43 cm compr. Flores, estaminadas 9-10 mm compr., pistiladas 22-35 x 7-15 mm. Frutos elipsoides, 6,5-9
x 3-4,5 cm; epicarpo verde-amarelado, glabro superficialmente, coberto por um tomento esbranquiçado apenas na extremidade.
Endocarpo elipsoide, ósseo, superfície exterior levemente irregular, geralmente com 3 protuberâncias longitudinais 3,8-6,5 x
1,8-2,6 cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie rara, com distribuição não muito ampla entre o leste de MG, ES e RJ, sempre em populações pequenas ou indivíduos
isolados. Assemelha-se com Syagrus romanzoffiana, porém, possui menor porte, folhas e inflorescências (80 vs. 167 cm);
bem como frutos  maiores (6-9 cm vs. 3-4 cm) e flores pistiladas muito maiores (22-35 mm vs. 4,5-7 mm). Além disso, em S.
macrocarpa as ráquilas geralmente distribuem-se de forma unilateral na raque, enquanto que em S. romanzoffiana é sempre de
forma helicoidal. 
Pode ser confundida com S. cocoides, uma vez que esta espécie também possui pinas geralmente enroladas nas pontas e bainha
bastante fibrosa, no entanto S. macrocarpa difere-se facilmente desta pela distribuição unilateral das ráquilas na raque (helicoidal
em S. cocoides) e tamanho dos frutos maiores (6,5-9 cm vs. 3,5-5,8 cm).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO
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Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4841, BHCB
A.F.M. Glaziou, 9015, RB, 79194, ,  (RB00889575), RB, 79194,  (RB00770848), RB, 79194,  (RB00770845), RB,
79194, , , , ,  (RB00631624), P (P00726078), NY, ,  (NY00664237), NY, , , ,  (NY00568040), MBM
(MBM170145), K, ,  (K000202970), K,  (K000202969), Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus macrocarpa Barb.Rodr.

Figura 2: Syagrus macrocarpa Barb.Rodr.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus macrocarpa Barb.Rodr.

Figura 4: Syagrus macrocarpa Barb.Rodr.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus ×matafome (Bondar) A.D.Hawkes
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos matafome Bondar
basiônimo Cocos ×matafome Bondar

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) glauca(s)/verde; bainha(s)
decídua(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibroso(s) denteada(s); pecíolo(s) com margem(ns)
fibroso(s) denteado(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/
com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/verde/levemente discolor(es).
Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s);
raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato fusiforme(s)/elíptico(s);
epicarpo esverdeado/verde amarelado/com indumento no ápice(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/
fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 2,5-8 m alt. Estipe solitário, 1,5-6 x 0,15-0,25 m, com superfície irregular, com cicatrizes conspícuas deixadas
pela bainha das folhas caídas. Folhas dispostas espiraladamente, porém nunca em fileiras perfeitas ao redor do estipe, 15-20
contemporâneas, arqueadas; bainha, 60-100 cm compr., margens fibroso-denteadas; pecíolo, 30-60 cm compr., com margens
fibroso-denteadas; raque, 50-200 cm compr., levemente arqueada; pinas, rígidas, 60-90 de cada lado, verdes ou glaucas, ápice
assimétrico e acuminado, distribuídas em grupos de 2-5 pinas, inseridas em 3-4 ângulos ao longo da raque, as da parte mediana
da raque com 20-50 x 2,5-4,5 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 30-70 x 5-6 cm; bráctea peduncular sulcada,
levemente recoberta por indumento quando fechada, 75-120 cm compr. total, parte expandida 30-100 x 6-12 cm;  pedúnculo
coberto por um indumento esparso, ferrugíneo logo após a antese, 60-90 x 3 cm; raque 43-90 cm compr., ramificada ao nível
de primeira ordem; ráquilas 30-80, ráquilas da parte mediana 12-52 cm compr. Flores, estaminadas 8-10 mm compr.,pistiladas
8-9 x 6-7 mm. Frutos fusiformes ou elípticos, 2,5-3 x 1,5-2 cm; epicarpo esverdeado ou verde-amarelado, quase glabro, coberto
por um indumento ferrugíneo somente no ápice. Endocarpo fusiforme, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2-2,8 x 1,3-1,8 cm.
Endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Syagrus coronata e Syagrus vagans. Difere-se de S. coronata por apresentar folhas com disposição
helicoidal ao redor do estipe, porém, nunca em fileiras perfeitas  (espiraladamente e em fileiras perfeitas em S. coronata), frutos
elípticos ou fusiforme, com epicarpo esverdeado (frutos ovais e com epicarpo amarelado quando maduro em S. coronada).
Difere-se de S. vagans pelo estipe aéreo (estipe subterrâneo ou prostrado em S. vagans), maiores dimensões do estipe, folhas e
inflorescências; pinas distribuídas irregularmente na raque, em grupos de 2-4 pinas e inseridas em diferentes ângulos/planos (pinas
com distribuição regular e inseridas em um único ângulo/plano ao longo da raque em S. vagans).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)
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Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4512, CEPEC
G. Bondar, s.n., F, F619770, Bahia, Typus
L. R. Noblick, 4512, NY, , , , , , , ,  (NY00567993), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Glassman, S. F. Revisions of the palm genus Syagrus Mart. and other selected genera in the Cocos alliance. Illinois biological
monography, 56. Chicago: University of Chicago, 1987.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus mendanhensis Glassman
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s)/muito curto(s). Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição
agrupada(s)/ereta(s) e rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência:
forma paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s)/pruinosa(s); raque esparsamente
tomentosa(s); ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s)/elíptico(s); epicarpo verde amarelado/
tomentoso(s)/com indumento no ápice(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno, até 1 m alt. Estipe solitário, subterrâneo ou muito curto, 0,1-0,4 x 0,08-0,12 m, recoberto pelos remanescentes
das bainhas de folhas secas já caídas de forma helicoidal. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 3-8 contemporâneas,
pouco arqueadas; bainha, 18-25 x 3-4 cm, margens fibrosas; pecíolo, 12-40 cm compr.; raque, 40-100 cm compr., pouco curvada;
pinas rígidas, 13-30 pinas de cada lado, verde-escuras, sem ramento, com distribuição agrupada de 2-3 pinas ao longo da raque e
inseridas vários planos, as da parte mediana da raque com 25-70 x 0,8-1,5 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, paniculada;
profilo 8-35 x 2-6 cm; bráctea peduncular sulcada, coberta por tomento esbranquiçado, 45-90 cm compr. total, parte expandida
18-55 x 1,5-6,5 cm; pedúnculo coberto por um indumento tomentoso, 22-49 x 0,04-0,1 cm; raque 3-16 cm compr., ramificada ao
nível de primeira ordem; ráquilas 4-14, com indumento lepidoto, as da parte mediana da raque 9-20 cm compr., inseridas de forma
unilateral na raque. Flores, estaminadas 8-11 mm compr., pistiladas 11-14 x 4-6 mm. Frutos ovoides, 2,8-3,2 x 1-1,2 cm; epicarpo
verde-amarelado, recoberto por um tomento ferrugíneo. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,5-2,6 x 0,9-1
cm. Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Palmeira rara, de ocorrência restrita a região de Mendanha e Couto Magalhães - Minas Gerais. cresce tanto em solos rochosos
como arenosos aptos para a agricultura, correndo sério risco de extinção, uma vez que produz poucas sementes que são facilmente
predadas por roedores, além de germinação difícil.
Em herbário pode ser confundida com a espécie S. pleioclada, no entanto esta última apresenta pinas das folhas sempre deflexas e
ráquilas da inflorescência disposta de forma helicoidal na raque (S. mendanhensis: pinas inseridas de forma ascendente e ráquilas
da inflorescência dispostas unilateralmente na raque).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4844, SP
L. R. Noblick, 4846, NY,  (NY00664166), NY,  (NY00664167), NY,  (NY00664168), NY,  (NY00664169), US, 
(US00087707), US,  (US00087708), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus mendanhensis Glassman

Figura 2: Syagrus mendanhensis Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus mendanhensis Glassman

Figura 4: Syagrus mendanhensis Glassman

853

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F170878555.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F170878556.jpg


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus menzeliana Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/subterrâneo(s). Folha: pinada(s)
glauca(s)/verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/
com disposição agrupada(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/verde/discolor(es). Inflorescência: forma
paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s);
ráquila disposição unilateral(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s)/elíptico(s); epicarpo verde amarelado/levemente coberto
por indumento; mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 135 cm alt. Estipe, solitário ou cespitoso, subterrâneo, até 18 cm diâm. Folhas 3 a 5 contemporâneas por estipe; bainha
18-22 x 5-8 cm; pecíolo 10-32 cm; raque 43-78 cm compr.; pinas 10-29 de cada lado da raque, distribuição agrupada (2-3
pinas) ao longo da raque e inseridas em vários ângulos, consistência coriácea, verdes ou verde-azuladas, com a face abaxial
mais clara, recoberta por cera quando nova, lineares, com ápice acuminado e assimétrico, as da parte mediana da raque 11-25
x 1-1,5 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, paniculada, com ráquilas dispostas de forma unilateral; profilo 8-17 x 1,5-2 cm;
bráctea peduncular sulcada, glabra ou levemente recoberta por indumento esparso, 21-34 cm compr. total; parte expandida
12-25 x 1,6-3,5 cm; pedúnculo 9-20 x 0,3-0,7 cm; raque 0-6 cm compr.; ráquilas 1-7, com 8-14 cm compr. Flores, estaminadas
7-7,2 mm; pistiladas 10-11 x 5-6 mm. Frutos ovais ou elípticos, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma camada
tomentosa ferrugínea, com um bico de cor escura e ocasionalmente com um anel vermelho na extremidade, tornando-se marrom
na maturação, 2-2,5 x 1,5-1,8 cm; endocarpo ca. 2 x 1,3 cm, com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Esta espécie lembra um exemplar robusto de Syagrus loefgrenii, devido a inflorescência unilateralmente ramificada e face abaxial
das pinas recoberta com cera quando jovem. Ambas espécies, quando crescem em touceira, apresentam a característica dos estipes
afastarem uns dos outros de forma inclinada. Entretanto, S. menzeliana é uma planta mais robusta (100-135 cm vs. 50-80 cm de
altura), com estipe mais robusto e vertical. As pinas das folhas são mais espessa e apresenta uma anatomia diferenciada. Além
disso, o epicarpo dos frutos com um anel vermelho na extremidade não foi observado em outras espécies de Syagrus (NOBLICK,
2017).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Noblick, 5631, ESA, HPL, UB, RB, SP, K, FTG, NY, MO, US, Goiás, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

L. R. Noblick, 5631, NY,  (NY02714343), Goiás, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus menzeliana Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus microphylla Burret
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s). Folha: pinada(s) glauca(s);
bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns)
inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição
agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/concolor(es).
Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/tomentosa(s);
raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo
esverdeado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 50 cm alt. Estipe, solitário subterrâneo, crescendo em colônias que dá a planta um aspecto de entouceirada, até 3,5
cm diâm. Folhas 5 a 12 contemporâneas; bainha 10-15 x 1,5-2,5 cm; pecíolo 20-50 cm; raque 25-62 cm compr.; pinas 18-36 de
cada lado da raque, distribuição agrupada (3-5) ao longo da raque e inseridas em vários planos, consistência coriácea, glauca
(esbranquiçada), lineares, com ápice agudo e assimétrico, as da parte mediana da raque 10-22 x 1,2-2,3 cm. Inflorescência
interfoliar, ereta, paniculada; profilo 8-18 x 1-2,5 cm; pedúnculo 10-55 x 4-6 cm; bráctea peduncular sulcada, coberta por tomento
castanho esparso, 30-68 cm compr. total; parte expandida 9-47 x 1,5-4 cm; raque 0,5-10 cm compr.; ráquilas 3-13, com 5-16 cm
compr. Flores, estaminadas 4-6 mm; pistiladas 5-7 x 3-5,5 mm. Frutos ovais, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma
densa camada tomentosa ferrugínea, 1,5-2,5 x 1-1,3 cm; endocarpo 1,3- 1,7 x 1-1,3 cm, com endosperma homogêneo, contendo
uma semente.

COMENTÁRIO

Endêmica da BA (Chapada Diamantina), na Serra do Tombador, na altitude de 800 m. Esta espécie é facilmente separada
das demais Syagrus devido ao seu pequeno porte, folhas glaucas (densamente recobertas por cera esbranquiçada), com pinas
distribuídas de forma agrupadas sobre a raque e inseridas em diferentes planos.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 3508, HUEFS
M.L.S. Guedes, 19261, ALCB (ALCB008986), ALCB (ALCB008987), ALCB (ALCB008991), ALCB (ALCB009552), ALCB
(ALCB009553), ALCB (ALCB009554), ALCB (ALCB009555), CEPEC,  (CEPEC00052439), CEPEC,  (CEPEC00030714),
RB, 382237,  (RB00631738), RB, 130192,  (RB00631750), Bahia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus microphylla Burret

Figura 2: Syagrus microphylla Burret
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus minor Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s). Folha: pinada(s) verde;
bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns)
inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/com disposição uniforme/
rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/verde/concolor(es). Inflorescência: forma
espiciforme/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila
ausente(s). Fruto: formato ovoide(s)/elíptico(s); epicarpo verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s);
endocarpo fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 40 cm alt. Estipe, solitário, subterrâneo, até 3,5 cm diâm. Folhas 3 a 6 contemporâneas por estipe; bainha 4-11 x 2-2,5
cm; pecíolo 6-20 cm; raque 14-46 cm compr.; pinas 5-17 de cada lado da raque, distribuição uniforme e inseridas em um único
plano sobre a raque, consistência coriácea, verdes, sem ramento, lineares, com ápice agudo e assimétrico, as da parte mediana da
raque 14-30 x 0,6-1,2 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme; profilo 2,7-9 x 0,7-1,3 cm; bráctea peduncular sulcada,
glabra ou levemente recoberta por indumento esparso, 10-31 cm compr. total; parte expandida 6-20 x 0,8-2,5 cm; pedúnculo
4-16 x 0,3-0,4 cm; raque ausente; eixo da inflorescência 4-12 cm compr. Flores, estaminadas 7-8 mm; pistiladas 13-14 x 8-11
mm. Frutos ovais ou elipsoides, verde-amarelado quando maduros, cobertos por tomento ferrugíneo esparso, 2-2,8 x 1,3-2 cm;
endocarpo 1,7-2,5 x 1,1-1,3 cm, com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Uma das menores espécies de palmeiras existentes. Ocorre na região do Parque Nacional Grande Sertões Veredas, em vegetação
aberta de cerrado. 
Pode ser confundida com Syagrus procumbens, Syagrus pompeoi e formas jovens de Syagrus lilliputiana devido ao tamanho
diminuto, folhas com pinas inseridas em um só ângulo (plano) sobre a raque.
Separa-se facilmente de Syagrus pompeoi pela consistência coriácea de suas folhas/pinas, glabras, com nervuras transversais
inconspícuas  (S. pompeoi: pinas membranáceas e nervuras transversais conspícuas, com escamas cerosas na face abaxial).
Separa-se de S. lilliputiana pela inflorescência espiciforme (S. lilliputiana: inflorescência paniculada) e flores pistiladas com 13-14
x 8-11 mm (S. lilliputiana: flores pistiladas 6-8 x 4-6 mm).
Separa-se de S. procumbens pelo tom verde de suas folhas (S. procumbens: grisáceas), raque das folhas 14-46 cm (S. procumbens:
2,5-13 cm), bráctea peduncular glabra ou pruinosa (S. procumbens: densamente tomentosa quando jovem).
 Diferencia-se de S. guimaraesensis principalmente pelo comprimento das flores estaminadas com 7-8 mm (13-14 mm em S.
guimaraesensis).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Nordeste (Bahia)
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6639, BHCB, HPL, K, NY, R, SP
Noblick, L.R., 5651, ESA (ESA132044), ESA (ESA132043), ESA (ESA132036), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus minor Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA

NOBLICK, L. R.; LORENZI, H. New Syagrus species from Brazil. Palms, Lawrence, Kansas, v. 54, n. 1, p. 18-42, 2010.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus ×mirandana Noblick
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s). Folha: pinada(s) glauca(s);
bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns)
inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição
agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/concolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/
ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) suprafoliar(es); espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s);
ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato globoso(s); epicarpo esverdeado/tomentoso(s); mesocarpo
fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno, até 0,4 m alt. Estipe solitário, subterrâneo, 0,1 x 0,1-0,13 m, recoberto pelos remanescentes das bainhas das
folhas secas ou já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 5-12 contemporâneas, arqueadas; bainha, 15 cm compr.,
margens fibrosas; pecíolo, 6-28 cm compr., revestido por fibras achatadas; raque, 56-95 cm compr., arqueada; pinas, rígidas,
28-38 de cada lado, glaucas, ápice assimétrico, distribuídas em 2-3 pinas, inseridas em 3-4 ângulos ao longo da raque, as da parte
mediana da raque com 14-34 x 1,4-2,7 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar, exposta acima das folhas; profilo 18-20 x 2
cm; bráctea peduncular sulcada, levemente recoberta por indumento quando fechada, 89-146 cm compr. total, parte expandida
30-41 x 3,5-4 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, 55-118 x 0,8 cm; raque 25-42 cm compr., ramificada ao nível
de primeira ordem; ráquilas 8-18, distribuídas espiraladamente ao redor da raque, 13-26 cm compr. Flores, estaminadas 5-7
mm compr.,pistiladas 6-7 x 4-5 mm. Frutos ovoides, ?? x ?? cm; epicarpo esverdeado coberto por um indumento ferrugíneo.
Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, ?? x ?? cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Syagrus microphylla e Syagrus coronata. Semelhante ao S. microphylla devido ao seu estipe subterrâneo,
número de folhas contemporâneas, parte expandida da bráctea peduncular e tamanho das flores femininas. A altura da
inflorescência, bem acima das folhas é uma característica que facilmente o diferencia em campo. O pedúnculo da inflorescência
pode chegar a 118 cm de comprimento (90 cm em S. coronata e 55 cm em S. microphylla), o comprimento total da bráctea
peduncular até 146 cm (112 cm em S. coronata e 68 em S. microphylla). O pistilo é muito menor no híbrido e frequentemente é
abortado (NOBLICK, 2012).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

L. Noblick & J.L. Lima, 4613, CEPEC, NY, Bahia, Typus
L. R. Noblick, 4613.0, NY, 567994, , ,  (NY00567994), Bahia
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

BIBLIOGRAFIA

Noblick, L. R. Syagrus × mirandana, a naturally occurring hybrid of S. coronata and Syagrus microphylla. Lawrence-Kansas:
Palms 56(2): 57-60. 2012.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus oleracea (Mart.) Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syagrus oleracea, .

Tem como sinônimo
basiônimo Cocos oleracea Mart.
homotípico Calappa oleracea (Mart.) Kuntze
heterotípico Cocos oleracea  var.  platyphylla Drude
heterotípico Cocos picrophylla Barb.Rodr. ex Becc.
heterotípico Syagrus gomesii Glassman
heterotípico Syagrus oleracea  var.  platyphylla (Drude) Becc.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com margem(ns) fibrosa(s);
pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/
com disposição agrupada(s)/rígida(s)/verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s);
infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais)
na(s) raque. Fruto: formato fusiforme(s)/elíptico(s); epicarpo verde amarelado/amarelado/com indumento no ápice(s);
mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 4-22 m alt. Estipe solitário, colunar, 3,5-20 x 0,14-0,2 m, com suaves cicatrizes deixadas pelas bainhas de folhas
já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 10-22 contemporâneas, arqueadas; bainha, 45-130 cm compr., margens
fibrosas; pecíolo, 60-160 cm compr.; raque, 85-380 cm compr., arqueadas; pinas rijas, 65-165 pinas de cada lado, verdes,
brilhantes, ápice assimétrico, discolores, distribuídas irregularmente e dispostas em vários planos ao longo da raque, as da parte
mediana da raque com 35-100 x 1,5-4,5 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 43-62 x 5-9 cm; bráctea peduncular
sulcada, recoberta por tomento esbranquiçado, especialmente na extremidade, 55-172 cm compr. total, parte expandida 53-108 x
7-25 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor ferrugínea ou esbranquiçada logo após a antese, 20-64 x 1,5-2,7
cm, que após a antese curva-se contra o estipe; raque 40-90 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 20-87, as
da parte mediana da raque 15-55 cm compr. Flores, estaminadas 8-22 mm compr., pistiladas 13-27 x 6-14 mm. Frutos elipsóides
ou fusiformes, 2,5-7 x 2,4-3,5 cm; epicarpo amarelado ou verde-amarelado, coberto por um tomento ferrugíneo da metade até o
ápice. Endocarpo elipsóide, ósseo, superfície exterior levemente irregular, 3,7-6 x 2,2-2,6 cm. Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Palmeira com ampla distribuição no país, especialmente no Cerrado. Ocorre também na Bolívia e no Paraguai. Na Bahia é
encontrada a oeste do Rio São Francisco, enquanto a leste predomina a ocorrência da espécie S. coronata. Nas regiões mais secas
como Florestas Deciduais aparece somente onde a umidade subterrânea é maior. 
Trata-se de um dos Syagrus de porte mais elevado e crescimento rápido. Assemelha-se com S. romanzoffiana, diferenciando
principalmente pelo estipe mais fino, até 20 cm (S. romanzoffiana: 20-50 cm diâm.), folhas com pinas ríjas, levemente discolores
(S. romanzoffiana: pinas flexíveis, com extremidade pendente, concolores), inflorescência com menor número de ráquilas, até 87
(S. romanzoffiana (44-)80-328), flores pistiladas maiores, 13-27 x 7-14 mm (S. romanzoffiana: 6-10 mm), frutos maiores, 2,5-7
x 2,4-3,5 cm (S. romanzoffiana: 2-3,8 x 1,3-2,4 cm), endosperma regulular homogêneo (S. romanzoffiana: endosperma giboso -
irregular).
Pode ser confundida também com S. coronata, no entanto, essa espécie pode ser diferenciada através da disposição helicoidal
das folhas no estipe, em fileiras perfeitas, estipe com cicatrizes profundas e próximas uma das outras, além de bainhas e pecíolos
fibroso-denteadas (S. oleracea: folhas em disposição helicoidal mas sem formar fileiras perfeitas; estipe com superfície lisa e
cicatrizes distantes; bainha e pecíolo com margens apenas fibrosas). 
Das espécies Syagrus picrophylla, S. kellyana e S. cearensis pode ser separada facilmente através da análise do endosperma dos
frutos, sendo homogêneo em S. oleracea e com cavidade interna nos demais táxons.

Forma de Vida
Palmeira
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual,
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Tocantins)
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)
Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4627, CEPEC
Larry Ronald Noblick, 4525, RB,  (RB01215481), NY, , ,  (NY00664238), NY, ,  (NY00568015), CEPEC, 
(CEPEC00044624), CEPEC,  (CEPEC00044599), CEN (CEN00030736), CEN (CEN00027916), CEN (CEN00026624), CEN
(CEN00013680), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus oleracea (Mart.) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Figura 3: Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Figura 4: Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

864

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F170054181.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F170054182.jpg
https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F170054245.jpg


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus picrophylla Barb.Rodr.
Tem como sinônimo
homotípico Cocos picrophylla (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.
heterotípico Cocos catechucarpa Barb.Rodr.
heterotípico Syagrus catechucarpa (Barb.Rodr.) Becc.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/
inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/flexível(eis)/com ápice(s) acuminado(s)
assimétrico(s)/verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar;
espádice(s) glabra(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s);
epicarpo esverdeado/verde amarelado/com indumento no ápice(s); mesocarpo fibroso(s)/fibroso(s) suculento(s); endocarpo
lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s)/com cavidade(s) interna(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado ou moderado, 5-11 m alt. Estipe solitário, colunar, 4,5-10 x 0,12-0,2 m, com superfície quase branca e cicatrizes
deixadas pelas bainhas de folhas já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 7-13 contemporâneas, arqueadas;
bainha, 50-110 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 13-70 cm compr.; raque, 190-270 cm compr., arqueadas; pinas rijas ou
levemente flexíveis, 130-160 de cada lado da raque, verdes, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente e inseridas
em vários planos ao longo da raque, ápice as vezes levemente pendente, as da parte mediana da raque com 43-77 x 2,8-4 cm.
Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 43-67 x 6-8 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento esbranquiçado,
especialmente na extremidade, 95-135 cm compr. total, parte expandida 56-80 x 12-22 cm;  pedúnculo coberto por um indumento
esparso, de cor ferrugínea logo após a antese, 38-80 x 1,5-2 cm; raque 40-60 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem;
ráquilas inseridas de forma helicoidal ao longo da raque, retas, grossas, que permanecem com a extremidade verde mesmo durante
a maturação dos frutos, 40-70, as da parte mediana da raque 12-50 cm compr. Flores, estaminadas 13-16 mm compr., pistiladas
10-12 x 7-8 mm. Frutos ovoides, 3-4 x 2-2,6 cm; epicarpo verde-amarelado, coberto por um indumento ferrugíneo da metade
até a extremidade. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior levemente irregular, 2,8-3,8 x 1,8-2,6 cm. Endosperma regular,
homogêneo, com cavidade interna.

COMENTÁRIO

Palmeira rara que cresce sobre afloramento rochosos no interior da Floresta Ombrófila Densa (Nata Atlântica) nos estados do Rio
de Janeiro e Espirito Santo. Atualmente Syagrus picrophylla pertence a um complexo de espécies muito semelhantes que em anos
recentes (Noblick 2009 e Noblick & Lorenzi 2010) foi separada desta. O complexo de espécies a qual Syagrus picrophylla está
presente inclui Syagrus cearensis, S. lorenzoniorum, S. kellyana e S. guaratinguensis, espécies que possui o endosperma dos frutos
geralmente com cavidade central (semelhante ao Cocos nucifera e Syagrus pseudococos).
Difere-se de S. cearensis pelo estipe sempre solitário, frutos ovais, com um bico e epicarpo recoberto por indumento ferrugíneo
apenas na extremidade (S. cearensis: estipe solitário, porém mais comumente formando caules gêmeos ou em múltiplos de dois,
frutos globosos, achatados no ápice, densamente recobertos por indumento em toda superfície). 
Difere-se de Syagrus lorenzoniorum através do estipe não ventricoso, das folhas sem ramentas na parte abaxial das pinas, pecíolo
com mais de 13 cm (S. lorenzoniorum: estipe ventricoso, folhas com ramenta na parte abaxial das pinas e pecíolo muito curto ou
ausente < 2cm).
Difere-se de Syagrus kellyana através da sua inflorescência com ráquilas retas, grossas, que permanecem com as pontas verdes
mesmo durante a maturação dos frutos, além de frutos fibrosos e pouco suculentos (S. kellyana: as ráquilas da inflorescência
secam e ficam retorcidas durante a maturação dos frutos; os frutos possui mesocarpo mais suculento).
Diferencia de S. guaratinguensis pelo diâmetro do estipe 16-20 cm (9-15 cm em S. guaratinguensis), número de pinas de cada
lado da raque 133-160 (105-123 em S. guaratinguensis), pinas medianas 57-72 cm (30-37 cm em S. guaratinguensis), número de
ráquilas na inflorescência 40-70 (21-41 em S. guaratinguensis) e comprimento das flores pistiladas  10-15 mm (20-33 mm em S.
guaratinguensis).
A espécie pode ainda ser confundida com Syagrus oleracea, porém, apresenta frutos ovais, com 3-4,5 x 2-2,6 cm; inflorescência
com pedúnculo mais longo e frutos com endosperma com cavidade central (S. oleracea: frutos elípticos, com 4-5,2 x 2,5-3,5 cm;
inflorescência com pedúnculo curto e bastante curvado contra o estipe e endosperma sem cavidade central)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
Possíveis ocorrências
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6631, HPL
L.F.A. de Paula, 1050, RB, , , , ,  (RB01157449), Rio de Janeiro

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus picrophylla Barb.Rodr.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Syagrus picrophylla Barb.Rodr.

Figura 3: Syagrus picrophylla Barb.Rodr.

Figura 4: Syagrus picrophylla Barb.Rodr.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 5: Syagrus picrophylla Barb.Rodr.

Figura 6: Syagrus picrophylla Barb.Rodr.

Figura 7: Syagrus picrophylla Barb.Rodr.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus pimentae Noblick
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s)/muito curto(s). Folha:
pinada(s) glauca(s); bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s)
com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/com disposição
uniforme/ereta(s) e rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/levemente discolor(es). Inflorescência: forma
espiciforme/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/tomentosa(s); raque glabra(s); ráquila
ausente(s). Fruto: formato globoso(s); epicarpo esverdeado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo
lenhoso(s)/globoso(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 80-120 cm alt. Estipe, solitário, subterrâneo ou muito curto, até 6 cm diâm. Folhas 5 a 8 contemporâneas; bainha 21-24
x 1,2-1,4 cm; pecíolo 14-40 cm; raque 44-65 cm compr.; pinas 16-22 de cada lado da raque, glaucas, distribuição uniforme ou
raramente em grupos espaçados ao longo da raque e inseridas em um único plano, formando um "V" com as pinas divergentes do
outro lado da raque consistência coriácea, com a face abaxial um pouco mais clara, lineares, com ápice acuminado e assimétrico,
as da parte mediana da raque 35-60 x 0,8-1,1 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme; profilo 8,5-12 x 2,5-2,3 cm;
bráctea peduncular sulcada, glabra ou levemente recoberta por escamas esparsa, 23-31 cm compr. total; parte expandida 15-20
x 3,5-4 cm; pedúnculo 8-17 x 0,5-0,7 cm; raque ausente, sendo o eixo da inflorescência com 9-10 cm; ráquilas ausentes. Flores,
estaminadas 10-15 mm; pistiladas 12-15 x 6-9 mm. Frutos globosos, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma densa
camada tomentosa ferrugínea, 1,7-2 cm diâm.; endocarpo globoso, 1,4-1,6 cm diâm., com endosperma homogêneo, contendo uma
semente.

COMENTÁRIO

Espécie com folhas que lembram um Butia sp., glauca, com pinas regularmente distribuídas ao longo da raque, inserias em um
único plano, formando um "V" com as pinas divergentes do outro lado da raque. 
Pode ser confundida com algumas variações de Syagrus glazioviana, no entanto esta última possui folhas verdes, com pinas
inseridas em um único plano mas em ângulo mais aberto, não formando um "V" (S. pimentae: glauca e formando um "V").
Inflorescência paniculada, mais raramente espiciforme (S. pimentae: sempre espiciforme).
Diferencia-se de Butia spp. pela bráctea peduncular sulcada (Butia spp.: bráctea peduncular lisa, apenas levemente frisada).  

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 1: Syagrus pimentae Noblick

Figura 2: Syagrus pimentae Noblick

BIBLIOGRAFIA

NOBLICK, L. A Revision of the Genus Syagrus (Arecaceae). Phytotaxa, 294 (1): 001-262, 2017.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus pleioclada Burret
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/aéreo/muito curto(s). Folha: pinada(s) verde;
bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns)
inerme(s); raque foliar ereta(s)/levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com
disposição agrupada(s)/deflexa(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde/levemente discolor(es). Inflorescência: forma
paniculada(s)/ereta(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s);
ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s)/elíptico(s); epicarpo esverdeado/verde amarelado/
tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno, 1-1,5 m alt. Estipe solitário, 0,3-1 x 0,10-0,15 m, recoberto pelo remanescente das bainhas de folhas já caídas.
Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 4-9 contemporâneas, eretas ou levemente arqueadas; bainha, 20-25 cm compr.,
margens fibrosas; pecíolo, 25-50 cm compr.; raque, 45-100 cm compr., levemente arqueada; pinas rígidas, 20-25 pinas de cada
lado, verdes, levemente discolores, ápice assimétrico, distribuídas de forma agrupadas ao longo da raque e dispostas em mais
de um ângulo sobre a raque, porém, todas elas deflexas (pendentes), as da parte mediana da raque com 25-60 x 1,3-2,8 cm.
Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 13-25 x 1,8-3,5 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por indumento castanho-
clara antes da antese, 32-66 cm compr. total, parte expandida 11-25 x 3-9 cm;  pedúnculo glabro ou com um indumento esparso,
de cor acastanhada logo após a antese, 20-48 x 0,4-1 cm; raque 5-15 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas
8-25, as da parte mediana da raque 1,8-8 cm compr., com extremidades levemente retorcidas. Flores, estaminadas 5-8 mm compr.,
pistiladas 8-11 x 6-8 mm. Frutos ovoides ou elipsoides, 2,5-3,2 x 1,5-2,5 cm; epicarpo esverdeado, verde-amarelado, densamente
recoberto por tomento castanho. Endocarpo elipsóide ou ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,2-2,5 x 1,5-1,8 cm.
Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Ocorre somente na parte sul da Cadeia do Espinhaço (Minas Gerais), geralmente em altitudes superiores à 1.000 m, em solo
cascalhento ou arenoso, formando pequenas populações isoladas. Planta facilmente reconhecida devido às pinas das folhas serem
sempre deflexas (pendentes). Pode ser confundida com Syagrus pleiocladoides, nativa do Mato Grosso, no entanto esta última
apresenta pinas inseridas uniformemente ao longo da raque, em um único plano deflexo (pinas inseridas em grupos de 2-4 e
dispostas em ângulos pouco diferenciados, embora sempre deflexos em S. pleioclada), inflorescência espigadas, ou quando
formam panículas, estas possuem ráquilas eretas (não com pontas levemente retorcidas como S. pleioclada).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

L.R. Noblick, 4853, BHCB
V.C. Souza, 3419, ESA (ESA011545), ESA (ESA028333), ESA (ESA031519), ESA (ESA078066), ESA (ESA097642), ESA
(ESA097790), HUFU,  (HUFU00052452), NY,  (NY00664164), NY, ,  (NY00664271), RB, 403731,  (RB00631674),
RB, 403731,  (RB00771155), Minas Gerais

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus pleioclada Burret

Figura 2: Syagrus pleioclada Burret
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus pleioclada Burret

Figura 4: Syagrus pleioclada Burret

Figura 5: Syagrus pleioclada Burret

Figura 6: Syagrus pleioclada Burret
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus pleiocladoides Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s)/muito curto(s). Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/com disposição uniforme/
deflexa(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde/concolor(es). Inflorescência: forma espiciforme/paniculada(s)/
ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila
disposição unilateral(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo esverdeado/verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo
fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s)/com cavidade(s) interna(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 1,5 m alt. Estipe, solitário, subterrâneo ou muito curto, até 12 cm diâm. Folhas 4 a 9 contemporâneas; bainha 2,5-7 x
8-10 cm; pecíolo, margem fibrosa, 14-26 cm; raque 40-80 cm compr.; pinas 11-25 de cada lado da raque, distribuição regular
ao longo da raque e inseridas em um único plano, fortemente deflexas, coriáceas, verdes, lineares, com ápice assimétrico, as
da parte mediana da raque 20-35 x 1-1,5 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme ou mais raramente ramificada (2
ramificações); profilo 8-13 x 1,5 cm; pedúnculo 10-20 x 0,3-0,5 cm; bráctea peduncular sulcada, glabra ou levemente coberta
por tomento castanho esparso, 14-37 cm compr. total; parte expandida 6-12 x 2,8-4,2 cm; eixo da inflorescência 3-15 cm compr.;
quando ramificada, apresenta ráquilas com 7-13 cm compr. Flores, estaminadas 8-12 mm; pistiladas 12-13 x 6 mm. Frutos ovais,
esverdeados ou verde-amarelado quando maduros, cobertos por tomento ferrugíneo, 2-2,3 x 1,3-1,5 cm; endocarpo 1,9- 2,2 x
1,2-1,3 cm, endosperma homogêneo, com uma pequena cavidade interna. 

COMENTÁRIO

Espécie próxima de Syagrus pleioclada, difere-se desta por apresentar pinas das folhas inseridas geralmente em um plano e com
disposição uniforme ao longo da raque (em S. pleioclada as pinas são sempre inseridas em mais de um plano, embora sempre
deflexas, e com disposição agrupadas ao longo da raque), pela inflorescência geralmente espiciforme (inflorescência paniculada
em S. pleioclada), bráctea peduncular glabra ou quase glabra (em S. pleioclada é coberta por indumento castanho), além de
anatomia foliar distinta.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6583, AAU, CTES, FTG, HPL, K, NY, R, SP, UB, UFMT
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus pleiocladoides Noblick & Lorenzi

Figura 2: Syagrus pleiocladoides Noblick & Lorenzi

Figura 3: Syagrus pleiocladoides Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

NOBLICK, L. R.; LORENZI, H. New Syagrus species from Brazil. Palms, Lawrence, Kansas, v. 54, n. 1, p. 18-42, 2010.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus pompeoi K. Soares & R. Pimenta
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/subterrâneo(s)/prostrado(s).
Folha: pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s);
pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s) membranácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo
na(s) raque/com disposição uniforme/flexível(eis)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde/levemente discolor(es).
Inflorescência: forma espiciforme/paniculada(s)/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/
tomentosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato globoso(s)/ovoide(s); epicarpo
esverdeado/verde amarelado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s)/
com cavidade(s) interna(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 60 cm alt. Estipe, solitário ou cespitoso (1-8 estipes), subterrâneos, até 4 cm diâm. Folhas 3 a 6 contemporâneas por
estipe; bainha 10-18 x 2,6- 3,5 cm; pecíolo, margem fibrosa, 3-7 cm; raque 33-50 cm compr.; pinas (8)-11-15 de cada lado da
raque, distribuição mais ou menos regular ao longo da raque e inseridas em um único plano, consistência membranosas, verde-
escuras, lineares, com ápice assimétrico, as da parte mediana da raque 27-50 x 0,5-1,1 cm, moderadamente recobertas por uma
camada de cera em ambas as faces, nervuras transversais visíveis. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme ou mais raramente
ramificada; profilo 10-13 x 1,5 cm; pedúnculo 10-18 x 0,3-0,4 cm; bráctea peduncular sulcada, glabra ou levemente coberta por
tomento castanho esparso, 15- 23 cm compr. total; parte expandida 7-10 x 4,5-6 cm; eixo da inflorescência 4,5-9 cm compr.;
quando ramificada, apresenta ráquilas com 3-4 cm compr. Flores, estaminadas 9-14 x 4-6 mm; pistiladas 12-19 x 5-7 mm. Frutos
ovais ou elipsoides, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma fina camada tomentosa ferrugínea, 1,8-2,7 x 1,4-2,0 cm;
endocarpo 1,4- 2,5 x 0,9-1,4 cm, com a cavidade interna homogênea, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Apresenta relação com a espécie Syagrus procumbens. Difere-se desta por apresentar hábito cespitoso ou solitário (somente
solitário em S. procumbens), pelo comprimento da raque foliar, 33-50 cm (2,5-20 cm em S. procumbens), pelo numero de
pinas de cada lado da raque, (8-)11-15 (3-8(-11) em S. procumbens), pela consistência membranosa das pinas, com nervuras
transversais conspícuas - especialmente quando desidratadas e face abaxial coberta por escamas de cera lepidota (coriácea
e nervuras transversais inconspícuas e sem escamas lepidotas em S. procumbens), pelo comprimento do pedúnculo da
inflorescência 10-18 cm (7-9,5 em S. procumbens) e pela superfície externa da bráctea peduncular, a qual é glabra ou levemente
recoberta por indumento (tomentosa em S. procumbens).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO
877
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

K. Soares & R. Pimenta, 14, HDCF, 6238, HDCF (HDCF006238), HDCF (HDCF006535), Mato Grosso do Sul, Typus
Soares, K. .P., 14, HDCF (HDCF006238), Mato Grosso do Sul, Typus
Soares, K. .P., 14, HDCF (HDCF006238), Mato Grosso do Sul
Soares, K. .P., 14, HDCF (HDCF006535), Mato Grosso do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus pompeoi K. Soares & R. Pimenta

Figura 2: Syagrus pompeoi K. Soares & R. Pimenta
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus pompeoi K. Soares & R. Pimenta

Figura 4: Syagrus pompeoi K. Soares & R. Pimenta

Figura 5: Syagrus pompeoi K. Soares & R. Pimenta

BIBLIOGRAFIA
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Ciência Florestal 23 (3): 417-426. 2013.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus procumbens Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s). Folha: pinada(s) glauca(s);
bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns)
inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/com disposição uniforme/
rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/
glauca(s)/concolor(es). Inflorescência: forma espiciforme; infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/
pruinosa(s)/tomentosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato
ovoide(s)/elíptico(s); epicarpo verde amarelado/levemente coberto por indumento; mesocarpo fibroso(s) suculento(s);
endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma homogêneo(s)/com cavidade(s) interna(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 50 cm alt. Estipe, solitário, subterrâneos, até 4 cm diâm. Folhas 2 a 4 contemporâneas; bainha 9-16 x 2,4- 3,2 cm;
pecíolo, margem fibrosa, 2-5 cm; raque 2,5-13(-20) cm compr.; pinas (3)-5-8(-11) de cada lado da raque, distribuição mais ou
menos regular ao longo da raque e inseridas em um único plano (formando um "V"), consistência coriácea, glaucas ou verde-
oliva, lineares, com ápice assimétrico, as da parte mediana da raque 25-70 x 0,4-1,5 cm, sem escamas ou ramenta em ambas
as faces e sem nervuras transversais visíveis. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme ou muito raramente ramificada (3
ráquilas); profilo 4-9 x 1-1,5 cm; pedúnculo 7-9,5 x 0,3-0,4 cm; bráctea peduncular sulcada, coberta por tomento esbranquiçado
denso, pruinoso, 6-20 cm compr. total; parte expandida 4,5-10 x 3-5 cm; eixo da inflorescência 3,3-10 cm compr.; quando
ramificada, apresenta ráquilas com 3 cm compr. Flores, estaminadas 5-13 x 4-6 mm; pistiladas 9-19 x 4-9 mm. Frutos ovais
ou elipsoides, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma fina camada tomentosa ferrugínea, 2,5-3,3 x 1,8-2,2 cm;
endocarpo 1,5- 2,6 x 1,3-1,6 cm, fusiforme, com uma cavidade interna e endosperma homogêneo, contendo uma semente

COMENTÁRIO

Apresenta relação com a espécie Syagrus pompeoi. Difere-se desta por apresentar hábito solitário (solitário ou cespitoso em
S. pompeoi), pelo comprimento da raque foliar, 2,5-20 cm (33-50 cm em S. pompeoi), pelo numero de pinas de cada lado da
raque, 3-8(-11) ((8-)11-15 em S. pompeoi), pela consistência coriácea das pinas, sem escamas, ramenta ou nervuras transversais
visíveis (recoberta por escamas ou lepidota, bem como nervuras transversais conspícuas - especialmente quando desidratadas em
S. pompeoi), pelo comprimento do pedúnculo da inflorescência 7-9,5 cm (10-18 cm em S. pompeoi) e pela superfície externa da
bráctea peduncular, a qual é tomentosa (glabra ou levemente recoberta por indumento em S. pompeoi).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tsuji, R., 2677, AAU, K, NY, R, SP, UB, CGMS, CTES, FTG, HPL
K. Soares, 18, HDCF, 6242, Mato Grosso do Sul
Noblick, L.R., 5634, ESA (ESA132566), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus procumbens Noblick & Lorenzi

Figura 2: Syagrus procumbens Noblick & Lorenzi
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus procumbens Noblick & Lorenzi

Figura 4: Syagrus procumbens Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman
Tem como sinônimo
basiônimo Langsdorffia pseudococos Raddi
homotípico Barbosa pseudococos (Raddi) Becc.
heterotípico Calappa mikaniana (Mart.) Kuntze
heterotípico Cocos mikaniana Mart.
heterotípico Syagrus mikaniana (Mart.) Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)
membranácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/flexível(eis)/com
ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/concolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s); infrutescência(s)
exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s)/pruinosa(s); raque glabra(s)/esparsamente tomentosa(s); ráquila
disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato piriforme(s); epicarpo esverdeado/verde amarelado/com indumento no
ápice(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/globoso(s)/piriforme(s)/com capuz cônico(s); endosperma
irregular(es) ruminado(s)/com cavidade(s) interna(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 4-13 m alt. Estipe solitário, colunar, com base dilatada, 3,5-10 x 0,12-0,25 m, com cicatrizes inconspícuas. Folhas
dispostas em espiral ao redor do estipe, 5-22 contemporâneas, arqueadas; bainha, 60-100 cm compr., margens fibrosas; pecíolo,
60-100 cm compr.; raque, 160-250 cm compr., arqueada; pinas rígidas ou flexíveis, 90-150 pinas de cada lado, verdes e brilhantes,
ápice assimétrico, com distribuição agrupadas de 2-5 pinas e dispostas em vários planos ao longo da raque, frequentemente com
ramento ao longo da nervura principal na parte abaxial, as da parte mediana da raque com 32-76 x 2,2-4,0 cm. Inflorescência
andrógina, interfoliar; profilo 39-41 x 5,0-6 cm; bráctea peduncular sulcada, com espessura superior a 9 mm, grabra ou levemente
recoberta por indumento, especialmente na extremidade, 74-80 cm compr. total, parte expandida 45-50 x 12-27 cm;  pedúnculo
coberto por um indumento esparso, de cor acastanhada logo após a antese, 35-70 x 3-3,5 cm; raque 20-50 cm compr., ramificada
ao nível de primeira ordem; ráquilas 25-50, as da parte mediana da raque 18-40 cm compr. Flores, estaminadas 14-15 mm compr.,
pistiladas 20-30 x 15-20 mm. Frutos ovoide, 6-7 x 3,8-4 cm; epicarpo amarelo ou verde-amarelado, coberto por um tomento
ferrugíneo na extremidade. Endocarpo globoso, porém, com um capuz cônico que lhe confere um formato piriforme, ósseo,
superfície exterior quase lisa, 4,7-6 x 3,2-4 cm. Endosperma irregular, ruminado.

COMENTÁRIO

Espécie facilmente reconhecida entre os demais Syagrus, uma vez que o seu endocarpo globoso apresenta um capuz cônico,
conferindo à este uma forma de pião (piriforme). O endosperma possui uma cavidade interna (como no gênero Cocos L.). Sua
bráctea peduncular espessa (9-12 mm) só é comparável com a S. botryophora (no entanto S. botryophora tem folhas com pinas
inseridas em um único plano e dispostas uniformemente sobre a raque, formando um "V" com as pinas do outro lado). Cresce na
região costeira entre o extremo sul da Bahia até São Paulo.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

Boudet Fernandes, H.Q., 3080, MBML
Fernandes, H.A.B. et al., 2991, RB, 297454,  (RB01380911), RB, 297454,  (RB00933982), RB, 297454, , 
(RB00933963), RB, 297454,  (RB00933312), RB, 297454, ,  (RB00933059), RB, 297454,  (RB00774839), RB, 297454,

, ,  (RB00777084), RB, 297454, , ,  (RB00631724), RB, 411595, , , , , , ,  (RB00631690), RB,
346167,  (RB00631681), RB, 411587, , , , , , , , ,  (RB00631676), NY, ,  (NY00567997), MBM
(MBM362000), ESA (ESA009121), Espírito Santo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman

Figura 2: Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman

Figura 4: Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman

Figura 5: Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman

Figura 7: Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos romanzoffiana Cham.
homotípico Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc.
homotípico Calappa romanzoffiana (Cham.) Kuntze
heterotípico Arecastrum romanzoffianum  var.  australe (Mart.) Becc.
heterotípico Arecastrum romanzoffianum  var.  ensifolium (Drude) Becc.
heterotípico Arecastrum romanzoffianum  var.  genuinum Becc.
heterotípico Arecastrum romanzoffianum  var.  micropindo Becc.
heterotípico Calappa acrocomioides (Drude) Kuntze
heterotípico Calappa australis (Mart.) Kuntze
heterotípico Calappa datil (Drude & Griseb.) Kuntze
heterotípico Calappa martiana (Drude & Glaz.) Kuntze
heterotípico Calappa plumosa (Hook.f.) Kuntze
heterotípico Cocos acrocomioides Drude
heterotípico Cocos arechavaletana Barb.Rodr.
heterotípico Cocos australis Drude & Brandt
heterotípico Cocos australis Mart.
heterotípico Cocos botryophora  var.  ensifolia Drude
heterotípico Cocos datil Drude & Griseb.
heterotípico Cocos geriba Barb.Rodr.
heterotípico Cocos martiana Drude & Glaz.
heterotípico Cocos plumosa Lodd. ex Hook.
heterotípico Cocos romanzoffiana  var.  plumosa (Lodd. ex Hook.) A. Berger
Arecastrum romanzoffianum  (Cham.) Becc. var.  romanzoffianum

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s)/fortemente recurvada(s);
pinas coriácea(s) membranácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/flexível(eis)/com
ápice(s) pendente(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma
paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque esparsamente
tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo laranja/com indumento no
ápice(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma levemente irregular(es) giboso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte robusto ou moderado, 4,5-20 m alt. Estipe solitário, colunar, 4-17 x 0,2-0,5 m, com suaves cicatrizes deixadas pelas bainhas
de folhas já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 7-27 contemporâneas, arqueadas; bainha, 50-100 cm compr.,
margens fibrosas; pecíolo, 80-170 cm compr.; raque, 165-450 cm compr., arqueadas; pinas flexíveis, 145-340 pinas de cada
lado, verdes, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente e dispostas em vários planos ao longo da raque, ápice
pendente, as da parte mediana da raque com 60-116 x 1,9-4,3 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 45-55 x 8-11 cm;
bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento esbranquiçado, especialmente na extremidade, 130-225 cm compr. total, parte
expandida 100-164 x 7,0-28 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor ferrugínea ou esbranquiçada logo após a
antese, 55-85 x 1,5-3 cm; raque 40-110 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 44-328, as da parte mediana
da raque 25-77 cm compr. Flores, estaminadas 6-10 mm compr., pistiladas 4,5-7 x 4-6 mm. Frutos ovoides, 2,0-3,8 x 1,3-2,4 cm;
epicarpo alaranjado, glabro superficialmente, coberto por um tomento esbranquiçado apenas na extremidade. Endocarpo ovoide,
ósseo, superfície exterior quase lisa, 1,9-2,5 x 1,5-1,8 cm. Endosperma irregular, giboso. 

COMENTÁRIO

Esta é a espécie de Syagrus com mais ampla distribuição natural e a mais cultivada no paisagismo urbano e rural. Facilmente
separada das outras espécies por apresentar estipe volumoso (20-50 cm diâm.), folhas com pinas flexíveis, e inflorescências
com muitas ráquilas (até 328) e flores pequenas (4-10 mm: estaminadas e pistiladas). Trata-se da única espécie que apresenta
endosperma irregular-giboso, ou seja, com a superfície interna do endocarpo irregular (mas não ruminado).
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo de Várzea, Campo Rupestre, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual,
Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila
Mista, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 11324, CEPEC
L. Coradin, 5472, CEN (CEN00041854), CEN (CEN00066440), CEN (CEN00066441), CEN (CEN00069572), CGMS
(CGMS003242), CGMS (CGMS003246), COR,  (COR00000300), CRI (CRI000664), HCF (HCF000010355), HCF
(HCF000010360), HCF (HCF000010361), HCF (HCF000010359), HCF (HCF000010393), HCF (HCF000010392), HCF
(HCF000010386), NY,  (NY00568095), RB,  (RB00770749), RB,  (RB00770750), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Figura 3: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Figura 4: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 5: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Figura 6: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Figura 7: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus rupicola Noblick & Lorenzi
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/subterrâneo(s)/muito curto(s). Folha:
pinada(s) glauca(s); bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s)
com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com
disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/glauca(s)/levemente discolor(es). Inflorescência:
forma espiciforme/paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/tomentosa(s); raque
esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo verde amarelado/
tomentoso(s)/fendido(s) na(s) extremidade(s) quando maduro(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/
globoso(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 100 cm alt. Estipe, solitário, subterrâneo, ou muito curto, 10-20 x 10 cm. Folhas 3-6 contemporâneas; bainha 17-35 x 5-8
cm; pecíolo 30-50 cm; raque 70-120 cm compr.; pinas 45-66 de cada lado da raque, distribuição agrupada (2-5 pinas) e inseridas
em vários planos, consistência coriácea, rígidas, glaucas, com a face abaxial pouco mais clara, ápice acuminado e assimétrico,
as da parte mediana da raque 24-34 x 2-3 cm. Inflorescência interfoliar, ereta, espiciforme ou paniculada; profilo 16-21 x 4,5-6
cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por indumento esbranquiçado, 56-64 cm compr. total; parte expandida 20-29 x 4-7 cm;
pedúnculo 30-45 x 0,5-0,6 cm; raque ausente ou até 8 cm compr.; ráquilas 1-6, com 9-15 cm compr. Flores, estaminadas 13-19
mm; pistiladas 16-20 x 11-18 mm. Frutos ovais, verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma densa camada tomentosa
ferrugínea, 3,5-3,9 x 2,5-3,4 cm; endocarpo 3-3,4 x 2-2,8 cm, com endosperma homogêneo, contendo uma semente.

COMENTÁRIO

Palmeira de pequeno porte mas com folhas robustas, glaucas, que cresce no norte do Estado de Goiás, na região da Chapada dos
Veadeiros em elevações acima dos 1.000 m, tanto no cerrado como no campo rupestre. 
Muito semelhante à Syagrus caerulescens, diferenciando-se através de poucos caracteres: pinas medianas na raque (S. rupicola:
24-34 x 2-3 cm, S. caerulescens: 13-24 x 1-1,9 cm), flores pistiladas (S. rupicola: 16-20 x 11-18 mm, S. caerulescens: 11-12 x
6-10 mm), frutos (S. rupicola: 3,5-3,9 x 2,5-3,4 cm, S. caerulescens: 2-2,5 x 1,5-2 cm). Ambos os táxons ocorrem simpátricos e
foram descritos na mesma obra (Noblick & Lorenzi, 2010).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Goiás)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Lorenzi, 6647, SP, NY, K, UB, HPL, R
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Glocimar Pereira-Silva, 4653, UB (UB0003471), UB (UB0003470), CEN (CEN00043528), CEN (CEN00042995), CEN
(CEN00040973), Goiás

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus rupicola Noblick & Lorenzi

BIBLIOGRAFIA

NOBLICK, L. R.; LORENZI, H. New Syagrus species from Brazil. Palms, Lawrence, Kansas, v. 54, n. 1, p. 18-42, 2010.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus ruschiana (Bondar) Glassman
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos ruschiana Bondar
homotípico Arikuryroba ruschiana (Bondar) Toledo

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s)/com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo cespitoso(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde;
bainha(s) persistente(s)/decídua(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/com disposição uniforme/
com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/verde/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/
pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s);
ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato globoso(s)/ovoide(s); epicarpo laranja/glabro(s)/fendido(s)
na(s) extremidade(s) quando maduro(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/globoso(s); endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 1,5-9 m alt. Estipe cespitoso, 0,8-8 x 0,04-0,12 m, recoberto pelos remanescentes das folhas já caídas (baínhas),
ocasionalmente perdendo estes remanescentes. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 6-12 contemporâneas (por
estipe), arqueadas; bainha, 28-36 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 40-100 cm compr.; raque, 128-200 cm compr.,
arqueada; pinas levemente pêndulas, rijas, 48-60 pinas de cada lado, verdes, brilhantes, levemente discolores, ápice assimétrico,
distribuídas regularmente ao longo da raque e dispostas em um único plano, as da parte mediana da raque com 50-55 x 2,4-3,5 cm.
Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 25-35 x 2,5-4,5 cm; bráctea peduncular sulcada, pruninosa, 72-135 cm compr. total,
parte expandida 65-100 x 2-5 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor acastanhada logo após a antese, 44-75 x
0,7-1 cm; raque 26-62 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 40-75, as da parte mediana da raque 25-60 cm
compr., disposição helicoidal ao longo da raque. Flores, estaminadas 3-5 mm compr., pistiladas 4-6 x 4-5 mm. Frutos globosos ou
ovoides, 2,5-2,7 x 2-2,4 cm; epicarpo alaranjado, glabro. Endocarpo globoso, ósseo, superfície exterior lisa, 1,4-1,5 x 1,4-1,5 cm.
Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Ocorre no ES e MG, em locais rochosos. Espécie facilmente diferenciada entre as demais Syagrus por apresentar o seguinte
conjunto de características: porte mediano; hábito cespitoso; folhas com pinas coriáceas, inseridas em um único plano e
distribuídas uniformemente sobre a raque, pecíolo inerme; frutos globosos, alaranjados e glabros quando maduros.
Relacionada com S. amicorum, da qual diferencia pelas bainhas das folhas com margens fibrosas (fibroso-denteadas, como
espinhos rudimentares em S. amicorum), raque das folhas 128-200 cm (100-110 cm em S. amicorum), pinas pêndulas, laxas (rijas
e congestas, inseridas em ângulo ascendente na raque em S. amicorum), pinas medianas 50-53 x 2,4-3,5 cm (34-38 x 2,2-2,4 cm
em S. amicorum), face abaxial da pina com ramento sobre a nervura principal (face abaxial da pina com denso indumento flocoso
nos 3-6 cm onde a pina se insere à raque e ramento ao longo da nervura principal em S. amicorum) e número de ráquilas 41-75
(12-20 em S. amicorum).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Rupícola, Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tipos de Vegetação
Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4838, MBML
R. P. Belém, 3789, CEPEC, , ,  (CEPEC00004516), IAN (IAN125162), NY,  (NY02480153), RB, 463463, ,

 (RB00521745), NY, 463463, , ,  (NY00568002), RB, 468678, , , , ,  (RB00529673), RB, 462376, 
(RB00591241), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus ruschiana (Bondar) Glassman

Figura 2: Syagrus ruschiana (Bondar) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus ruschiana (Bondar) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus sancona (Kunth) H.Karst.
Tem como sinônimo
basiônimo Oreodoxa sancona Kunth
homotípico Calappa sancona (Kunth) Kuntze
homotípico Cocos sancona (Kunth) Hook.f.
homotípico Oenocarpus sancona (Kunth) Spreng.
homotípico Palma sancona (Kunth) Kunth
heterotípico Butia argentea (Engel) Nehrl.
heterotípico Cocos argentea Engel
heterotípico Cocos chiragua (H.Karst.) Becc.
heterotípico Platenia chiragua H.Karst.
heterotípico Syagrus argentea (Engel) Becc.
heterotípico Syagrus chiragua (H.Karst.) H.Wendl.
heterotípico Syagrus ecuadorensis Becc.
heterotípico Syagrus tessmannii Burret

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/
inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/flexível(eis)/com ápice(s) acuminado(s)
assimétrico(s)/verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s)
exposta(s) interfoliar; espádice(s) glabra(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato
ovoide(s)/elíptico(s); epicarpo laranja/amarelado/glabro(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais);
endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte robusto ou moderado, 7-30 m alt. Estipe solitário, colunar, 6-28 x 0,15-0,3 m, com suaves cicatrizes deixadas pelas
bainhas de folhas já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 8-18 contemporâneas, arqueadas; bainha, 55-80 cm
compr., margens fibrosas; pecíolo, 60-100 cm compr.; raque, 130-310 cm compr., arqueadas; pinas rijas ou levemente flexíveis,
130-190 pinas de cada lado da  raque, verdes, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente e dispostas em vários
planos ao longo da raque, as da parte mediana da raque com 50-100 x 3,5-6 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo
45-80 x 8-10 cm; bráctea peduncular sulcada, glabra ou recoberta por tomento esbranquiçado, especialmente na extremidade,
75-150 cm compr. total, parte expandida 60-118 x 11-25 cm; pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor ferrugínea
ou esbranquiçada logo após a antese, 25-50 x 2-3 cm; raque 30-100 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas
75-180, as da parte mediana da raque 15-70 cm compr. Flores, estaminadas 6-13 mm compr., pistiladas 5-12 x 4-8 mm. Frutos
ovoides ou elípticos, 3-3,5 x 1,5-2,3 cm; epicarpo alaranjado ou amarelado, glabro superficialmente. Endocarpo ovoide, ósseo,
superfície exterior quase lisa, 2,2-3 x 1,5-2,2 cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Planta amazônica, que ocorre também na região dos Andes, até 1.200 m de altitude. Pelo porte elevado, caule solitário, folhas com
pinas inseridas em diferentes ângulos, inflorescências com muitas ráquilas e frutos com até 3,5 cm, esta espécie lembra Syagrus
romanzoffiana, porém, esta última possui pinas com extremidades sempre pendentes, ocorre no centro-sul do país, e o interior dos
endocarpos apresenta cavidade irregular (regular em S. sancona).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ferreira, E., 210, HPZ:
Eggers, H., 15681, RB,  (RB00771160), RB,  (RB00771082), MBM (MBM145156), K,  (K000526404), Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus santosii K. Soares & C. A. Guim.
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) espinescente(s) e
conspícuo(s); pecíolo(s) com margem(ns) espinescente(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1
ângulo na(s) raque/com disposição uniforme/rígida(s)/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/
verde/concolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s)
sulcada(s)/glabra(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s);
epicarpo verde amarelado/amarelado/levemente coberto por indumento; mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo
lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 1,6-4,4 m alt. Estipe solitário, geralmente inclinado, 0,6-3,5 x 0,15-0,22 m, recoberto pelos
remanescentes das bainhas espinescentes de folhas secas ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando
cicatrizes. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 12-20 contemporâneas, pouco curvadas; bainha, 85 cm compr., margens
espinescentes; pecíolo, 64-75 cm compr., espinhos curvados em toda sua margem e revestido por fibras achatadas; espinhos até
2 cm compr., lignosos, a extremidade com fibras decíduas; raque, 160-194 cm compr., pouco curvada; pinas rígidas, 71-90 pinas
de cada lado, verdes ou verde-amareladas, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas uniformemente ao longo da raque e inseridas
em um único plano, frequentemente com ramento estreito e alongado ao longo da nervura principal na parte abaxial, as da parte
mediana da raque com 46-54 x 2,0-3,0 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 26-41 x 4,0-5,2 cm; bráctea peduncular
sulcada, recoberta por tomento ferrugíneo, especialmente na extremidade, 130-156 cm compr. total; parte expandida 51-70 x
7,0-8,4 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor acastanhada logo após a antese, 85-120 x 1,2- 1,3 cm; raque
38-48 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 43-62, as da parte mediana da raque 25-33 cm compr. Flores,
estaminadas 7-10 mm compr., pistiladas 7-10 x 6-7 mm. Frutos elipsoides ou ovoides, 2,9-4,6 x 2,6-3,8 cm; epicarpo amarelo
ou verde-amarelado, coberto por um tomento ferrugíneo ,quando maduro o epicarpo e mesocarpo se fende no ápice expondo o
endocarpo. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,7-4,2 x 2,4-3 cm. Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Espécie próxima de Syagrus schizophylla, difere-se desta principalmente pelo endosperma homogêneo (irregular-ruminado em S.
schizophylla), pelo epicarpo e mesocarpo dos frutos, que medem 2,9-4,6 x 2,6-3,8 cm, que geralmente se fendem no ápice durante
a maturação (com 2-3,5 x 1,5-2,5 cm, nunca se fende em S. schizophylla), pelo epicarpo, que é amarelo ou verde amarelado,
recoberto por indumento ferrugíneo (de cor laranja e glabro em S. schizophylla), pelo tamanho do endocarpo,2,7-4,2 x 2,4-3
cm (1,8-2,5 x 1,3-2,2 em S. schizophylla), pelo número de ráquilas da inflorescência, 43-62 (14-38 em S. schizophylla), pelo
tamanho das flores pistiladas, 7-10 x 6-7 mm (5-8 x 3-6 mm em S. schizophylla) e pelas características de suas folhas, as quais são
patentes, com raque pouco curvada e 71-90 pinas rígidas de cada lado (em S. schizophylla a raque é curvada, com 18-50 pinas de
cada lado, frequentemente dobradas ou quebradas).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tipos de Vegetação
Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Soares et al., 40, HDCF, 6276, Bahia, Typus
L.A. Mattos-Silva, 5243, ALCB (ALCB000002), Bahia, Typus
Soares, K. .P., 40, HDCF, 6276 (HDCF006276), Bahia, Typus
L.A. Mattos-Silva, 5243, RB,  (RB00814249), Bahia, Typus
L.A. Mattos-Silva, 5243, HUESBVC, 10000, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus santosii K. Soares & C. A. Guim.

Figura 2: Syagrus santosii K. Soares & C. A. Guim.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus santosii K. Soares & C. A. Guim.

Figura 4: Syagrus santosii K. Soares & C. A. Guim.

Figura 5: Syagrus santosii K. Soares & C. A. Guim.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Syagrus santosii K. Soares & C. A. Guim.

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos schizophylla Mart.
homotípico Arikury schizophylla (Mart.) Becc.
homotípico Arikuryroba schizophylla (Mart.) L.H.Bailey
homotípico Calappa schizophylla (Mart.) Kuntze
heterotípico Arikuryroba capanemae Barb.Rodr.
heterotípico Cocos aricui Wied-Neuw.
heterotípico Cocos arikuryroba Barb.Rodr.
heterotípico Cocos capanemae (Barb.Rodr.) Drude

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s). Folha: pinada(s) verde; bainha(s)
persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) espinescente(s) e conspícuo(s); pecíolo(s) com
margem(ns) espinescente(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/com disposição
uniforme/com ápice(s) agudo(s) ou arredondado(s) ou emarginado(s) assimétrico(s)/verde escura/concolor(es). Inflorescência:
forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s)/pruinosa(s); raque
glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato globoso(s)/ovoide(s); epicarpo laranja/glabro(s);
mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/globoso(s)/oval(ais); endosperma irregular(es) ruminado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 1,5-5 m alt. Estipe solitário, 0,5-4 x 0,10-0,18 m, recoberto pelos remanescentes das bainhas
espinescentes de folhas secas ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes. Folhas dispostas
em espiral ao redor do estipe, 8-25 contemporâneas, arqueadas; bainha, 80 cm compr., margens espinescentes; pecíolo, 50-100
cm compr., espinhos curvados em toda sua margem e revestido por fibras achatadas; espinhos até 2 cm compr., lignosos, a
extremidade com fibras decíduas; raque, 70-190 cm compr., curvada; pinas rígidas, 18-50 pinas de cada lado, verdes, brilhantes,
ápice assimétrico, distribuídas uniformemente ao longo da raque e dispostas em um único plano, as da parte mediana da raque
com 30-75 x 2,0-4,0 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 22-35 x 3,5-5 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta
levemente por indumento esbranquiçado, 50-130 cm compr. total, parte expandida 22-70 x 3,0-6,5 cm;  pedúnculo coberto por um
indumento esparso, 50-200 x 1-1,3 cm; raque 30-50 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem;ráquilas 10-32, as da parte
mediana da raque 20-30 cm compr. Flores, estaminadas 5-7 mm compr.,pistiladas 5-8 x 3-6 mm. Frutos globosos ou ovoides,
2-3,5 x 1,5-2,5 cm; epicarpo alaranjado, glabro. Endocarpo ovoide ou globoso, ósseo, superfície exterior lisa, 1,8-2,5 x 1,3-2,5
cm.Endosperma irregular, ruminado.

COMENTÁRIO

Espécie próxima de Syagrus santosii, difere-se desta principalmente pelo endosperma irregular-ruminado (regular-homogêneo
em S. santosii), pelos frutos, que medem 2-3,5 x 1,5-2,5 cm (2,9-4,6 x 2,6-3,8 cm em S. santosii), pelo epicarpo, que é alaranjado
e glabro (amarelo ou verde amarelado, recoberto por indumento ferrugíneo em S. santosii), pelo tamanho do endocarpo, 1,8-2,5
x 1,3-2,2 (2,7-4,2 x 2,4-3 cm em S. santosii), pelo número de ráquilas da inflorescência, 14-38 (43-62 em S. santosii) e pelo
tamanho das flores pistiladas, 5-8 x 3-6 mm (7-10 x 6-7 mm em S. santosii).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
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Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)
Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4514, CEPEC,  (CEPEC00044651), CEPEC
L. E. de M. Filho, 2970, CEPEC (CEPEC0007894), Bahia
S.A. Mori, 9624, CEPEC,  (CEPEC00013448), Bahia
Oliveira, EVS, 614, ASE (ASE0033199), Sergipe
Santos, LAS, 539, ASE (ASE0026002), Sergipe
K. Soares, 41, HDCF, Bahia
L. R. Noblick, 4703, CEPEC,  (CEPEC00044651), Bahia
L. R. Noblick, 4698, CEPEC,  (CEPEC00044657), Bahia
L. R. Noblick, 4698, CEPEC,  (CEPEC00044657), Bahia
L. R. Noblick, 4703, CEPEC,  (CEPEC00044651), Bahia
S.A. Mori, 13085, CEPEC,  (CEPEC00018865), Bahia
R.M. Harley, 22214, CEPEC, , , , , ,  (CEPEC00030435), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 2: Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman

Figura 3: Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman

Figura 4: Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman

Figura 5: Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus ×serroana K. Soares & L.C. Assis
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com
margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição
agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma
paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque esparsamente
tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s); epicarpo verde amarelado/com
indumento no ápice(s)/levemente coberto por indumento; mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s)/
oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado ou elevado, 4-13 m alt. Estipe solitário, 3,5-10 x 0,17-22 m, recoberto pelos remanescentes das bainhas das
folhas secas ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes. Folhas dispostas em espiral ao redor
do estipe, 9-16 contemporâneas, arqueadas; bainha, 47-53 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 30-40 cm compr., com fibras
achatadas nas suas margens; raque, 220-280 cm compr., arqueada; pinas rígidas, 115-150 de cada lado, verdes, brilhantes, ápice
assimétrico, distribuídas em grupos de 2-5 pinas, inseridas em 3-4 ângulos ao longo da raque, as da parte mediana da raque com
55-65 x 2,8-3 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 59 x 6 cm; bráctea peduncular sulcada, levemente recoberta por
indumento quando fechada, 120-130 cm compr. total, parte expandida 76-81 x 11-15 cm;  pedúnculo coberto por um indumento
esparso, esbranquiçado, logo após a antese, 45-50 x 2-2,3 cm; raque 45-55 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem;
ráquilas 60-70, distribuídas espiraladamente ao redor da raque, ráquilas da parte mediana 35-50 cm compr. Flores, estaminadas
9-10 mm compr.,pistiladas 10-12 x 5-6 mm. Frutos ovoides, 4,2-4,5 x 2,5-3,2 cm; epicarpo verde-amarelado, glabro, com um
indumento esbranquiçado somente no ápice. Endocarpo ovoide ou fusiforme, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,8-3,5 x 1-1,3
cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Syagrus glaucescens e Syagrus romanzoffiana com características intermediárias quanto à consistência das
pinas, superfície do estipe e porte (medidas das folhas, raque da inflorescência e estipe).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

K. Soares et al., 48, HDCF, HDCF (HDCF006524), Minas Gerais, Typus
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus ×serroana K. Soares & L.C. Assis

Figura 2: Syagrus ×serroana K. Soares & L.C. Assis

Figura 3: Syagrus ×serroana K. Soares & L.C. Assis
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 4: Syagrus ×serroana K. Soares & L.C. Assis

Figura 5: Syagrus ×serroana K. Soares & L.C. Assis

Figura 6: Syagrus ×serroana K. Soares & L.C. Assis

BIBLIOGRAFIA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Soares, K. P.; Assis, L. C.; Guimarães, C. A.; Vieira, A. R. G. Four New Natural Hybrid of Syagrus from Brazil. Lawrence -
Kansas: Palms 58(2): 87-100, 2014.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus smithii (H.E.Moore) Glassman
Tem como sinônimo
basiônimo Chrysallidosperma smithii H.E.Moore

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s) membranácea(s)/inserida(s) em
diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/flexível(eis)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/
verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar;
espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato elíptico(s);
epicarpo amarelado; mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s)/com cavidade(s) triangular(es);
endosperma irregular(es) ruminado(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 5-11 m alt. Estipe solitário, colunar, 4-10 x 0,06-0,08 m, com suaves cicatrizes deixadas pelas bainhas de folhas
já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 5-18 contemporâneas, arqueadas; bainha, 40-50 cm compr., margens
fibrosas; pecíolo, 20-90 cm compr.; raque, 1,9-3 m compr., arqueadas; pinas flexíveis ou rijas, 80-95 de cada lado da raque,
verdes, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente e dispostas em vários planos ao longo da raque, as da parte
mediana da raque com 65-70 x 3-3,7 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 30-40 x 5-6 cm; bráctea peduncular sulcada,
recoberta por tomento esbranquiçado, especialmente na extremidade, 70-140 cm compr. total, parte expandida 50-85 x 13-14 cm;
  pedúnculo coberto por um indumento esparso, de cor ferrugínea ou esbranquiçada logo após a antese, 70-80 x 0,9-1,4 cm; raque
12-25 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas inseridas de forma helicoidal ao longo da raque, 9-35, as da
parte mediana da raque 19-40 cm compr. Flores, estaminadas 9-13 mm compr., pistiladas 11-13 x 9-10 mm. Frutos elipsoides,
5-8 x 3-4,2 cm; epicarpo amarelado, glabro superficialmente, coberto por um tomento esbranquiçado apenas na extremidade.
Endocarpo fusiforme, ósseo, superfície exterior regular, 5,5-6 x 3,5-3,9 cm. Endosperma triangular, irregular, ruminado.

COMENTÁRIO

Palmeira nativa da região amazônica, em florestas primárias e secundárias. Ocorre também no Peru, Equador e Colômbia.
Trata-se de uma palmeira de estipe elevado, muito estreito e com frutos grandes (5-8 x 3-4,2 cm), cujo endocarpo, ao ser partido
(latitudinalmente), apresenta um endosperma triangular e ruminado. Curiosamente, alguns indivíduos, mesmo quando entram em
fase reprodutivas, mantém folhas bífidas.   

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)
Possíveis ocorrências
Norte (Rondônia)
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MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 1117, NY
Andrew J. Henderson, 1117, NY, ,  (NY00664329), NY, ,  (NY00664296), NY, ,  (NY00664295), CEN
(CEN00012553), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus smithii (H.E.Moore) Glassman

Figura 2: Syagrus smithii (H.E.Moore) Glassman
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus ×teixeiriana Glassman
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/
inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/
verde escura/levemente discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s)
sulcada(s)/pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato
ovoide(s); epicarpo laranja/amarelado/glabro(s)/com indumento no ápice(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo
lenhoso(s)/fusiforme(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado ou elevado, 4-18 m alt. Estipe solitário, 3,5-16 x 0,13-0,18 m, com superfície lisa, apenas com cicatrizes suaves
deixada pelas bainhas já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 10-12 contemporâneas, arqueadas; bainha, 48-55
cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 25-60 cm compr., com fibras achatadas nas suas margens; raque, 200-250 cm compr.,
arqueada; pinas rígidas, 140-150 de cada lado, verdes, um pouco discolores, ápice assimétrico, distribuídas em grupos de 2-5
pinas, inseridas em 3-4 ângulos ao longo da raque, as da parte mediana da raque com 65-70 x 2,5-3 cm. Inflorescência andrógina,
interfoliar; profilo 60 x 6 cm; bráctea peduncular sulcada, levemente recoberta por indumento esbranquiçado quando fechada,
100-130 cm compr. total, parte expandida 75-88 x 13-15 cm;  pedúnculo coberto por um indumento esparso, esbranquiçado, logo
após a antese, 45-55 x 2-2,3 cm; raque 55-60 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 35-85, distribuídas
espiraladamente ao redor da raque, ráquilas da parte mediana 41-48 cm compr. Flores, estaminadas 15-17 mm compr.,pistiladas
7-8 x 5-7 mm. Frutos ovoides, 2,8-3,2 x 2-2,2 cm; epicarpo amarelado ou alaranjado, glabro, com um indumento esbranquiçado
somente no ápice. Endocarpo ovoide ou fusiforme, ósseo, superfície exterior quase lisa, 2,5-3 x 1,6-2 cm. Endosperma regular,
homogêneo.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Syagrus romanzoffiana e Syagrus oleracea com características intermediárias entre as duas espécies,
principalmente quanto às dimensões do estipe, inflorescência, frutos e endocarpo, além da consistência das pinas. Difere-se de
Syagrus romanzoffiana principalmente pelo menor diâmetro do estipe, 13-18 cm (20-55 cm de diâmetro em S. romanzoffiana),
pelas pinas rígidas e eretas (pinas flexíveis/flexuosas em S. romanzoffiana), endosperma regular-homogêneo (endosperma
irregular-giboso em S. romanzoffiana). Difere-se de S. oleracea pela maior dimensão das inflorescências, 100-130 cm, com maior
número de ráquilas, 35-85 (comprimento total da inflorescência, 70-128 cm; 20-83 ráquilas em S. oleracea), dimensão das flores
pistiladas, 7-8 x 5-7 mm (17-22 x 8-10 mm em S. oleracea), dimensão dos frutos, 2,8-3,2 x 2-2,2 cm (4-5,5 x 3,5-4 cm em S.
oleracea), dimensão do endocarpo, 2,5-3 x 1,6-2 cm (3,6-5,2 x 3-3,5).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Cerrado

Tipos de Vegetação
Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
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Centro-Oeste (Goiás)
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.F. Glassman, 8007, F, São Paulo, Typus
Glassman, SF, 8007, SP, 175560c,  (SP002495), SP, 175560b,  (SP002494), SP, 175560a,  (SP002493), SP, 175560,

 (SP002492), SP, 175560d,  (SP002491), SP, 175560e,  (SP002490), SP, 175560f,  (SP002489), SP, 175560h, 
(SP002488), SP, 175560g,  (SP002487), SP, 175560i,  (SP002486), São Paulo, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus ×teixeiriana Glassman

Figura 2: Syagrus ×teixeiriana Glassman

BIBLIOGRAFIA

Glassman, S. F. Revisions of the palm genus Syagrus Mart. and other selected genera in the Cocos alliance. Illinois biological
monography, 56. Chicago: University of Chicago, 1987.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus ×tostana (Bondar) Glassman
Tem como sinônimo
heterotípico Cocos tostana Bondar
heterotípico Cocos ×tostana Bondar

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es)/com cicatriz(es) conspícuo(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha:
pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibroso(s) denteada(s);
pecíolo(s) com margem(ns) fibroso(s) denteado(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em diferente(s)
ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/verde/levemente
discolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/
pruinosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato ovoide(s)/
fusiforme(s); epicarpo esverdeado/tomentoso(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s)/
oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte moderado, 3-5,5 m alt. Estipe solitário, 2-4,5 x 0,1-0,15 m, recoberto pelos remanescentes das bainhas das folhas,
ocasionalmente perdendo este revestimento e mantendo cicatrizes conspícuas. Folhas dispostas espiraladamente ao redor do
estipe, 8-15 contemporâneas, arqueadas; bainha, 70-100 cm compr., margens fibroso-denteadas; pecíolo, 10-30 cm compr., com
margens fibroso-denteadas e muitas fibras achatadas decíduas; raque, 200-210 cm compr., arqueada; pinas, rígidas, 62-70 de
cada lado, verdes, ápice assimétrico, distribuídas em grupos de 2-5 pinas, inseridas em 3-4 ângulos ao longo da raque, as da
parte mediana da raque com 70-80 x 3,5-4 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 40 x 5,5 cm; bráctea peduncular
sulcada, levemente recoberta por indumento quando fechada, 100-140 cm compr. total, parte expandida 50-100 x 9-10 cm; 
pedúnculo coberto por um indumento esparso, esbranquiçado logo após a antese, 80-150 x 3-3,5 cm; raque 50-70 cm compr.,
ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 55-65, ráquilas da parte mediana 30-42 cm compr. Flores, estaminadas 11-42
mm compr.,pistiladas 10-12 x 6-7 mm. Frutos ovoides, 2-4 x 1,5-2,3 cm; epicarpo esverdeado ou verde-amarelado, recoberto por
um indumento ferrugíneo. Endocarpo ovoide ou elipsoide, ósseo, superfície exterior quase lisa, 1,8-3,2 x 1,2-2 cm. Endosperma
regular-homogêneo.

COMENTÁRIO

Híbrido natural entre Syagrus coronata e Syagrus schizophylla. Difere-se de S. coronata por apresentar folhas verdes (glaucas
em S. coronata), pinas com inseridas em ângulos menos diferenciados sob a raque (ângulos bastante diferenciados sob a raque),
bainhas das folhas não são inseridas em fileiras espiraladas perfeitas (distribuídas em fileiras espiraladas perfeitas em S. coronata).
Difere-se de S. schizophylla por apresentar as pinas das folhas inseridas em diferentes ângulos sob a raque (em um mesmo
ângulo sob a raque em S. schizophylla), bainha e pecíolos com margens fibroso-denteadas (bainha e pecíolos com margens
espinescentes), endosperma dos frutos regular-homogêneo (endosperma dos frutos irregular-ruminado).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Restinga
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Bondar, s.n., F, F619775, Bahia, Typus

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus ×tostana (Bondar) Glassman

BIBLIOGRAFIA

Glassman, S. F. Revisions of the palm genus Syagrus Mart. and other selected genera in the Cocos alliance. Illinois biological
monography, 56. Chicago: University of Chicago, 1987.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus vagans (Bondar) A.D.Hawkes
Tem como sinônimo
basiônimo Cocos vagans Bondar

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/cespitoso(s)/subterrâneo(s)/prostrado(s).
Folha: pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibroso(s)
denteada(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar ereta(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s)
raque/com disposição uniforme/ereta(s) e rígida(s)/verde escura/concolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s);
infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s)/pruinosa(s); raque glabra(s)/esparsamente tomentosa(s);
ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato elíptico(s); epicarpo verde amarelado/levemente coberto por
indumento; mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte até 2,5 m alt. Estipe, solitário ou cespitoso, subterrâneos, geralmente prostrado, até 10-15 cm diâm. Folhas 3-10
contemporâneas por estipe; bainha 30-32 x 2,6- 3,5 cm, com fibras achatadas em forma de pequenos dentes projetados ao longo
das margens; pecíolo, margem fibrosa, 30-140 cm; raque 44-186 cm compr.; pinas 17-38 de cada lado da raque, distribuição mais
ou menos regular ao longo da raque e inseridas em um único plano, rígidas, verde-escuras ou verde-amareladas, lineares, com
ápice assimétrico, as da parte mediana da raque 18-54 x 1,8-3,5 cm, com escamas (cera) na face abaxial. Inflorescência interfoliar,
ereta, paniculada; profilo 21-34 x 2,5-4 cm; pedúnculo 38-110 x 0,5-1,1 cm; bráctea peduncular sulcada, glabra ou levemente
coberta por tomento castanho esparso, 80-180 cm compr. total; parte expandida 31-100 x 2,5-8 cm; raque 12-39 cm compr.;
ráquilas 5-45, as da parte mediana com 4-45 cm compr. Flores, estaminadas 2-5 mm; pistiladas 5-7 x 5-7 mm. Frutos elipsoides,
verde-amarelado quando maduros, cobertos por uma fina camada tomentosa, 2,8-3,7 x 1,5-1,8 cm; endocarpo 2,5-3,5 x 1,8-2,1
cm, endosperma homogêneo. 

COMENTÁRIO

Ocorre na Bahia, na vegetação de caatinga acima dos 250 m de altitude. Sua ocorrência limita-se ao norte ao redor de Senhor do
Bonfim e Monte Santo, à oeste cresce até a Serra do Trombador e do Sincorá, à leste em Castro Alves. Sua ocorrência mais austral
fica ao norte da Pedra Azul, Minas Gerais.
No habitat é facilmente identificada devido ao porte acaule, folhas eretas, e densas touceiras. Difere-se das outras espécies de
estipe subterrâneos da Bahia através da margem dos seus pecíolos levemente serreadas, enquanto as outras espécies de  hábito
semelhante (S. werdermannii, S. harleyi) possuem margem dos pecíolos inermes.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
Possíveis ocorrências
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 3846, HUEFS
Costa, AL, s/n, UB (UB0003701), HVASF (HVASF1975), NY,  (NY00567967), CEPEC, ,  (CEPEC00039362), CEPEC,

 (CEPEC00014435), ALCB (ALCB009658), ALCB (ALCB009633), ALCB (ALCB009632), ALCB (ALCB009631), ALCB
(ALCB009630), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus vagans (Bondar) A.D.Hawkes

Figura 2: Syagrus vagans (Bondar) A.D.Hawkes
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Syagrus vagans (Bondar) A.D.Hawkes
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus vermicularis Noblick
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s); tipo solitário(s)/aéreo. Folha: pinada(s) verde; bainha(s) decídua(s)/com disposição helicoidal(ais)
no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar arqueada(s); pinas coriácea(s)/
inserida(s) em diferente(s) ângulo na(s) raque/com disposição agrupada(s)/rígida(s)/flexível(eis)/com ápice(s) pendente(s)/
com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/concolor(es). Inflorescência: forma paniculada(s)/pendente(s);
infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/glabra(s)/pruinosa(s); raque glabra(s); ráquila disposição
helicoidal(ais) na(s) raque/ponta(s) vermicular(es) com flor(es) ausente(s). Fruto: formato ovoide(s); epicarpo laranja/glabro(s);
mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/oval(ais); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte elevado, 7-15 m alt. Estipe solitário, colunar, 5,5-14 x 0,12-0,2 m, com suaves cicatrizes deixadas pelas bainhas de folhas
já caídas. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 10-15 contemporâneas, arqueadas; bainha, 70-80 cm compr., margens
fibrosas; pecíolo, 20-90 cm compr.; raque, 180-250 cm compr., arqueadas; pinas flexíveis ou um pouco rígidas, 95-140 de cada
lado da raque, verdes, brilhantes, ápice assimétrico, distribuídas irregularmente e dispostas em vários planos ao longo da raque,
ápice um pouco pendente, face abaxial com ramento sobre a nervura principal, as da parte mediana da raque com 80-90 x 3-4 cm.
Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 72-82 x 5-6 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento esbranquiçado,
especialmente na extremidade, 90-110 cm compr. total, parte expandida 55-74 x 25-30 cm;  pedúnculo glabro, 35-65 x 4 cm;
raque 49-52 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas inseridas de forma helicoidal ao longo da raque, 70-137,
as da parte mediana da raque 60-118 cm compr., a maior parte da porção apical da ráquila não encontra-se flores (parte estéril),
sendo esta porção terminal das ráquilas enroladas como macarrão.  Flores, estaminadas 9-10 mm compr., pistiladas 9-13 x 8-10
mm. Frutos ovoides, 5-6 x 3,8-4 cm; epicarpo alaranjado, quase glabro superficialmente, exceto algum tomento no ápice, porém,
com superfície um pouco irregular. Endocarpo ovoide, ósseo, superfície exterior lisa, 4,5-5 x 3,5-4 cm. Endosperma regular,
homogêneo.

COMENTÁRIO

Trata-se da única espécie de Syagrus cujas ráquilas da inflorescências apresentam as extremidades totalmente desprovidas de
flores, bem como, são enroladas e retorcidas como macarrão. Os endocarpos dos frutos apresentam um proeminente bico (as vezes
trilobado no ápice) e, quando partidos no meio, mostra um endosperma com formato quase triangular.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Pará, Tocantins)
Nordeste (Maranhão)
Centro-Oeste (Mato Grosso)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

Grupo Pedra do Cavalo, 4971, NY, , , ,  (NY02200731), Maranhão, Typus
L.R. Noblick, 4971, IPA

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus vermicularis Noblick

Figura 2: Syagrus vermicularis Noblick
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus weddelliana (H.Wendl.) Becc.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Syagrus weddelliana, .

Tem como sinônimo
basiônimo Cocos weddelliana H.Wendl.
basiônimo Cocos weddellianum H.Wendl.
homotípico Microcoelum weddellianum (H.Wendl.) H.E.Moore
heterotípico Calappa elegantina Kuntze
heterotípico Glaziova martiana Glaz. ex Drude
heterotípico Microcoelum martianum (Glaz. ex Drude) Burret & Potztal
heterotípico Syagrus weddelliana  var.  cinerea Becc.
heterotípico Syagrus weddelliana  var.  pinaertii (G. Nicholson & Mottet) Becc.
heterotípico Syagrus weddellianus (H. Wendl.) Becc.
Lytocaryum weddellianum (H.Wendl.) Toledo

DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) lisa(s)/com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/aéreo/muito curto(s). Folha: pinada(s)
verde; bainha(s) persistente(s)/decídua(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s); pecíolo(s)
com margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s) membranácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo
na(s) raque/com disposição uniforme/rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/discolor(es)/face(s)
abaxial prateada. Inflorescência: forma paniculada(s)/ereta(s)/pendente(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s)
sulcada(s)/tomentosa(s); raque esparsamente tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato
globoso(s)/ovoide(s); epicarpo esverdeado/tomentoso(s)/fendido(s) na(s) extremidade(s) quando maduro(s); mesocarpo
fibroso(s); endocarpo não lenhoso(s)/globoso(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 1,5-3,5 m alt. Estipe solitário, 1-3 x 0,04-0,1 m, com superfície lisa, anelado, ou com bainhas
persistentes durante muitos anos. Folhas dispostas em espiral ao redor do estipe, 10-25 contemporâneas, levemente arqueadas;
bainha, 18-28 cm compr., margens fibrosas; pecíolo, 30-55 cm compr.; raque, 60-90 cm compr., levemente arqueada, recoberta
por indumento castanho claro abaxialmente; pinas membranáceas, rígidas, lineares, 35-60 pinas de cada lado, verdes, brilhantes,
discolores, prateadas e com esparso indumento castanho claro abaxialmente, ápice assimétrico, distribuídas uniformemente ao
longo da raque e dispostas em um único plano, as da parte mediana da raque com 18-28 x 0,4-1,2 cm. Inflorescência andrógina,
ereta, interfoliar; profilo 15-18 x 1,1-2,2 cm; bráctea peduncular sulcada, recoberta por um tomento castanho claro, 55-65 cm
compr. total, parte expandida 30-40 x 2,5-3,6 cm;  pedúnculo coberto por um tomento esparso, de cor acastanhada logo após a
antese, 18-40 x 0,3-0,7 cm; raque 15-30 cm compr., ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 20-60, as da parte mediana
da raque 6-20 cm compr. Flores, estaminadas 2,5-5,5 mm compr., pistiladas 5-8,5 x 3,2-6,5 mm. Frutos globosos ou ligeiramente
ovoides, 1,7-2 x 1,5-2 cm; epicarpo esverdeado, recoberto por tomento castanho escuro, especialmente no ápice. Endocarpo
globoso, não ósseo, frágil, superfície exterior lisa, 1,5-1,7 x 1,3-1,7 cm. Endosperma regular, homogêneo.

COMENTÁRIO

Espécie rara, ocorre naturalmente no estado do Rio de Janeiro (Petrópolis e Teresópolis), entre 50-800 m de altitude. Típica da
floresta Pluvial Atlântica, tem sido muito utilizada como planta ornamental de interiores. Mais conhecida pelos nomes Cocos
weddelliana e Lytocaryum weddellianum, tendo sido novamente transferida para o gênero Syagrus (Meerow & Noblick, 2015).
Semelhante à Syagrus insignis, no entanto apresenta menor porte (caule, pinas e raque das folhas), bráctea peduncular recoberta
por um tomento esparso castanho (densamente lanuginoso e quase preto em S. insignis). Quando plântula é facilmente
diferenciada de S. insignis pois esta última produz folhas lanceoladas até cerca de 30 cm de altura (como nos Syagrus de grande
porte), já S. weddelliana possui o eófilo lanceolado e muito curto (ca. 5 cm), porém as folhas subsequentes são sempre pinadas.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

M. Lhotsky, 8, G, Rio de Janeiro, Typus
Gondim Jr., M.G.C., 2, RB, 183073,  (RB00631686), RB, 303991, ,  (RB00631733), RB, 300433,  (RB00558738), RB,
316363,  (RB00558635), K,  (K000462951), K,  (K000462949), ESA (ESA049728), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus weddelliana (H.Wendl.) Becc.

Figura 2: Syagrus weddelliana (H.Wendl.) Becc.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

BIBLIOGRAFIA

Noblick, L.R.; Lorenzi, H. Lytocaryum, including a new species from Bahia. Palms 54(1): 5-17. 2010
Noblick, L.R.; Meerow, A.W. The transfer of the genus Lytocaryum to Syagrus. Palms 59(2): 57-62. 2015
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Syagrus werdermannii Burret
DESCRIÇÃO

Caule: superfície(s) com remanescente(s) das bainha(s) foliar(es); tipo solitário(s)/aéreo/subterrâneo(s)/prostrado(s)/muito
curto(s). Folha: pinada(s) verde; bainha(s) persistente(s)/com disposição helicoidal(ais) no estipe(s)/com margem(ns) fibrosa(s);
pecíolo(s) com margem(ns) inerme(s); raque foliar levemente arqueada(s); pinas coriácea(s)/inserida(s) em 1 ângulo na(s) raque/
com disposição uniforme/ereta(s) e rígida(s)/com ápice(s) acuminado(s) assimétrico(s)/verde escura/concolor(es). Inflorescência:
forma paniculada(s)/ereta(s); infrutescência(s) exposta(s) interfoliar; espádice(s) sulcada(s)/pruinosa(s); raque densamente
tomentosa(s); ráquila disposição helicoidal(ais) na(s) raque. Fruto: formato elíptico(s); epicarpo esverdeado/verde amarelado/
glabro(s); mesocarpo fibroso(s) suculento(s); endocarpo lenhoso(s)/fusiforme(s); endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 0,5-2(-3) m alt. Estipe solitário, geralmente subterrâneo, 0,1-0,5(-3) x 0,15-0,18 m, recoberto pelos
remanescentes das bainhas de folhas secas ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes. Folhas
dispostas em espiral ao redor do estipe, 4-12 contemporâneas, pouco curvadas; bainha, 20-40 cm compr., margens fibrosas;
pecíolo, 8-30 cm compr.; raque, 25-94 cm compr., pouco curvada; pinas rígidas, 10-25 pinas de cada lado, verdes, brilhantes,
ápice assimétrico, distribuídas uniformemente (ocasionalmente em grupos de 2-3 pinas) ao longo da raque e dispostas em um
único plano, as da parte mediana da raque com 14-30 x 0,2-1 cm. Inflorescência andrógina, interfoliar; profilo 18-30 x 2-3,5 cm;
bráctea peduncular sulcada, recoberta por tomento esbranqiçado ou ferrugíneo, 50-83 cm compr. total, parte expandida 22-56 x
2-5 cm;  pedúnculo densamente recoberto por um indumento de cor acastanhada logo após a antese, 18-75 x 0,5- 0,8 cm; raque
10-20 cm compr., densamente recoberta por indumento, ramificada ao nível de primeira ordem; ráquilas 6-18, as da parte mediana
da raque 10-25 cm compr. Flores, estaminadas 4-7 mm compr., pistiladas 4-6 x 4-5 mm. Frutos elipsoides, 1,8-2,7 x 1,1-1,5 cm;
epicarpo esverdeado ou verde-amarelado, glabro, quando maduro. Endocarpo fusiforme, ósseo, superfície exterior lisa, 1,6-1,8 x
1,1-1,3 cm. Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Espécie geralmente com estipe subterrâneo, endêmica da região de Caetité, Bahia. Recentemente uma nova população foi
descoberta na região de Macaúbas, porém, com indivíduos apresentando sempre estipe aéreo (acima do solo), ocasionalmente
chegando a 3 m de altura (K.Soares 61 et al. - HDCF). 
Separa-se facilmente das outras espécies heliófitas de Syagrus por possuir a inflorescência (pedúnculo, raque, ráquilas)
densamente recoberta por indumento esbranquiçado ou ferrugíneo. Além de frutos com epicarpo glabro, elíptico e esverdeado
quando maduro. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação
Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Nordeste (Bahia)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

MATERIAL TESTEMUNHO

L.R. Noblick, 4519, CEPEC
Xavier, AB, 01, RB, 382244,  (RB00631726), NY,  (NY00568010), CEPEC,  (CEPEC00102038), CEPEC, 
(CEPEC00055211), CEPEC, ,  (CEPEC00055194), CEPEC,  (CEPEC00054813), CEPEC,  (CEPEC00031890), ALCB
(ALCB046316), ALCB (ALCB009636), ALCB (ALCB009635), ALCB (ALCB009634), Bahia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Syagrus werdermannii Burret

Figura 2: Syagrus werdermannii Burret
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https://imagemcampo.jbrj.gov.br/producao%2Fimagens_de_campo%2F170054237.jpg


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Synechanthus H. Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Synechanthus, .

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Synechanthus in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609473.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

BIBLIOGRAFIA

The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Thrinax L.f. ex Sw.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Thrinax, .

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB44858.

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Trachycarpus H. Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Trachycarpus, Trachycarpus fortunei.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593569.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.
Tem como sinônimo
heterotípico Trachycarpus excelsus (Thunb.) H.Wendl.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.S. Lima, s.n., CEN (CEN00093109), RB, ,  (RB01307225), São Paulo
R.A.A.Martini, 75, PMSP (PMSP007413)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Trithrinax Mart.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Trithrinax, Trithrinax acanthocoma, Trithrinax biflabellata, Trithrinax
brasiliensis.

COMO CITAR

Soares, K.P. 2020. Trithrinax in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB34087.

Tem como sinônimo
heterotípico Chamaethrinax H.Wendl. ex R.Pfister
heterotípico Diodosperma H.Wendl.

DESCRIÇÃO

Porte pequeno ou moderado, 1,5-15 m alt. Estipe solitário ou cespitoso, ereto ou inclinado, 0,6-14 x 0,13-0,35 m, recoberto
pelos remanescentes das bainhas espinescentes de folhas secas ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e
deixando cicatrizes. Folhas flabeliformes dispostas em espiral ao redor do estipe, 10-55 contemporâneas, verde-claras, verde-
grisáceas ou verde-escuras, 1-2 m compr.; bainha triangular 17-26 cm compr., margens espinescentes; espinhos ressecados,
quebradiços ou não, pouco ou muito persistentes após a queda da folha, formado pelo conjunto de fibras oblíquas e entrecruzadas
e engrossadas na parte superior; pecíolo reto, pouco flexível, margem inerme, 46-90 x 2-4 cm, terminado com uma hástula
córnea triangular; segmentos flexíveis ou rígidos na extremidade, 19-45 em número, 40-103 cm compr., verdes-claro, verde-
grisáceos ou verde-escuros, levemente ou bastante discolores, ápice longo ou curto bifurcados, 6-35 cm a partir da extremidade,
os centrais mais largos. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada ao nível de terceira, até quarta ordem; profilo 22-38 x
6-9 cm; bráctea peduncular 6 a 7, sendo uma para cada ramificação do pedúnculo, fibrosas ou fibroso-reticuladas, recoberta por
tomento ferrugíneo, 10-26 x 5-15 cm;  pedúnculo coberto por um indumento de cor acastanhada logo após a antese, 10-40 x 2,5-3
cm; raque recurvada, ramificada ao nível de 3ª ordem, 30-50 cm compr.; ráquilas 43-74 por ramificação, 6-20 cm compr. Flores
hermafroditas 4-8 mm compr. Frutos globosos, 0,6-3,2 cm diâm.; epicarpo amarelo claro ou escuro, glabro, mesocarpo bastante
ou razoavelmente suculento, destaca do endocarpo durante a maturação. Endocarpo globoso, não ósseo, superfície exterior
estriada, 0,4-2 cm diâm. Endosperma regular, homogêneo. 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Campo Limpo, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta
Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Palmeiral, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

1. Palmeira entouceirada ou de estipe solitário. Bráctea peduncular fibroso-reticulata. Frutos 0,6-1,2 cm
diâm...................................Trithrinax biflabellata
1'. Palmeira de estipe sempre solitário. Bráctea peduncular não fibroso-reticulata. Frutos 1,5-3,2 cm
diâm........................................2
2. Folhas verde-claras ou verde-grisáceaes; segmentos flexíveis, longo bifurcados 17-33 cm a partir do ápice
(1/2 do comprimento total); ápice dos segmentos não pungentes; bainhas com espinhos pouco persistentes,
quebradiços....................................Trithrinax brasiliensis
2'. Folhas verde-escuras; segmentos rígidos, curto bifurcados 6-16 cm a partir do ápice (1/5 do comprimento total); ápice dos
segmentos pungentes; bainhas com espinhos longo persistentes, como agulhões lignosos.......................................Trithrinax
acanthocoma
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Trithrinax acanthocoma Drude
DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s). Folha: bainha(s) fibra(s) espinescente(s) espinho(s) longo(s) persistente(s); pecíolo(s) inerme(s)/
reto(s); lâmina(s) flabeliforme(s) verde escura; quando jovem(ns) discolor(es) conspícua(s); segmento(s) unido(s) na(s)
porção basal(ais) até porção mediana(s)/cada segmento(s)/curto(s) bifurcado(s) até 1 / 4 do comprimento total/ápice(s) rígido(s)
pungente(s). Inflorescência: interfoliar ramificada(s) em até 4 ordem/1 profilo e 6 ou 7 espádice(s). Flor: hermafrodita(s)
amarela/séssil(eis). Fruto: endocarpo não ósseo(s)/com 1 semente(s); epicarpo amarelo claro; globoso(s) com 15 a(s) 40 mm;
mesocarpo suculento(s)/solta(s) do endocarpo.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 2-15 m alt. Estipe solitário, ereto ou inclinado, 1-14 x 0,17-0,35 m, recoberto pelos remanescentes
das bainhas espinescentes de folhas secas ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes. Folhas
flabeliformes dispostas em espiral ao redor do estipe, 10-55 contemporâneas, verde-escuras, 1,2-2 m compr.; bainha triangular
16-26 cm compr., margens espinescentes; espinhos como agulhões lignosos, longo persistentes, formado pelo conjunto de fibras
oblíquas e entrecruzadas e engrossadas na parte superior; pecíolo reto, pouco flexível, margem inerme, 60-90 x 3-4 cm, terminado
com uma hástula córnea triangular; segmentos rígidos e pungentes na extremidade, 37-45 em quantidade, 87-103 cm compr.,
verdes-escuro, discolores, ápice curto bifurcados, 6-16 cm a partir da extremidade, os centrais mais largos. Inflorescência
andrógina, interfoliar, ramificada ao nível de terceira, até quarta ordem; profilo 30-38 x 6-9 cm; bráctea peduncular 6 a 7, sendo
uma para cada ramificação do pedúnculo, fibrosas, recoberta por tomento ferrugíneo, 17-26 x 9-16 cm;  pedúnculo coberto por
um indumento de cor acastanhada logo após a antese, 20-30 x 3-4 cm; raque recurvada, ramificada ao nível de 3ª ordem, 30-55
cm compr.; ráquilas 60-75 por ramificação, 6-16 cm compr. Flores hermafroditas 7-8 mm compr. Frutos globosos, 1,5-3 cm
diâm.; epicarpo amarelo claro ou amarelo esverdeado, glabro, mesocarpo suculento, destaca do endocarpo durante a maturação.
Endocarpo globoso, não ósseo, superfície exterior estriada, 1,2-1,6 cm diâm. Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Pode ser diferenciada de Trithrinax brasiliensis através das folhas verde-escuras (verde-grisáceas em T. brasiliensis), com
segmentos curto bifurcados, 6-16 cm a partir do ápice (longo bifurcados, 22-35 cm em T. brasiliensis), ápice pungente e rígido
(ápice não pungente e flexível em T. brasiliensis), espinhos das fibras da bainha longo persistentes (curto persistentes em T.
brasiliensis). A espécie ocorre preferencialmente em ambientes abertos da Floresta Ombrófila Mista, embora apareça como um
elemento estranho na Floresta Pluvial Atlântica em Torres - RS e Araranguá-SC (T. brasiliensis ocorre em terrenos de encostas e
afloramentos na região do Pampa gaúcho).
Pode ser diferenciada de T. biflabellata pelo hábito simples (entouceirado em T. biflabellata). Frutos com 1,5-3 cm diâm. (0,6-1,2
cm em T. biflabellata), pela bráctea peduncular não fibrosa-reticulada (fibroso-reticulada em T. biflabellata). 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Mata Atlântica

Tipos de Vegetação
Campo de Altitude, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Waechter & L. Baptista, 2102, ICN, 62890, Rio Grande do Sul
Mattos, 15616, SP, Rio Grande do Sul
Rossato, 17, NY, Rio Grande do Sul
Quingerski, NF, s.n., MBM (MBM400315), MBM (MBM400316), MBM (MBM400317), Paraná
M.G. Caxambu, 3374, HCF (HCF000010354), HCF (HCF000010353), HCF (HCF000010352), HCF (HCF000010351), Paraná

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Trithrinax acanthocoma Drude

Figura 2: Trithrinax acanthocoma Drude
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Trithrinax acanthocoma Drude

BIBLIOGRAFIA

Soares, K.P.; Longhi, S.J.; Witeck, L.; Assis, L. Palmeiras (Arecaceae) no Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro: Rodriguésia 65(1):
113-139. 2014.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Trithrinax biflabellata Barb.Rodr.
Tem como sinônimo
homotípico Trithrinax schizophylla  var.  biflabellata (Barb. Rodr.) An. Cano & F.W. Stauffer

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s)/cespitoso(s). Folha: bainha(s) fibra(s) espinescente(s) espinho(s) longo(s) persistente(s); pecíolo(s)
inerme(s)/reto(s); lâmina(s) flabeliforme(s) verde clara; quando jovem(ns) discolor(es) inconspícua(s); segmento(s) unido(s)
na(s) porção basal(ais) até porção mediana(s)/cada segmento(s)/longo(s) bifurcado(s) metade do comprimento total/ápice(s)
flexível(eis) não pungente(s)/ápice(s) flexível(eis) pouco pungente(s). Inflorescência: interfoliar ramificada(s) em até 4 ordem/1
profilo e 6 ou 7 espádice(s). Flor: hermafrodita(s) amarela/séssil(eis). Fruto: endocarpo não ósseo(s)/com 1 semente(s);
epicarpo amarelo escuro; globoso(s) com 6 a(s) 12 mm; mesocarpo suculento(s)/solta(s) do endocarpo.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 1-6 m alt. Estipe cespitoso ou solitário, ereto ou inclinado, geralmente formando densas touceiras,
0,6-5,5 x 0,12-0,16 m, recoberto pelos remanescentes das bainhas espinescentes de folhas secas ou já caídas, ocasionalmente
perdendo este revestimento e deixando cicatrizes. Folhas flabeliformes dispostas em espiral ao redor do estipe, geralmente
com o flabelo bipartido, 10-20 contemporâneas, verde-claras, 1,4-2 m compr.; bainha triangular 13-40 cm compr., margens
espinescentes; espinhos lignosos, longos e persistentes, como agulhão, formado pelo conjunto de fibras oblíquas e entrecruzadas e
engrossadas na parte superior; pecíolo reto, pouco flexível, margem inerme, 44-50 x 1-2,2 cm, terminado com uma hástula córnea
triangular; segmentos flexíveis na extremidade, 19-30 em quantidade, 35-70 cm compr., verdes-claro, levemente discolores, ápice
longo bifurcados, 17-32 cm a partir da extremidade, os centrais mais largos. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada
ao nível de terceira, até quarta ordem; profilo 20-25 x 5-6 cm; bráctea peduncular 6 a 7, sendo uma para cada ramificação do
pedúnculo, fibroso-reticulata, recoberta por tomento ferrugíneo, 15-20 x 6-10 cm;  pedúnculo coberto por um indumento de cor
acastanhada logo após a antese, 10-30 x 2,5 cm; raque recurvada, ramificada ao nível de 3ª ordem, 30-45 cm compr.; ráquilas
43-70 por ramificação, 7-20 cm compr. Flores hermafroditas 4-5 mm compr. Frutos globosos, 0,6-1,2 cm diâm.; epicarpo
amarelo escuro, glabro, mesocarpo um pouco suculento, destaca do endocarpo durante a maturação. Endocarpo globoso, não
ósseo, superfície exterior estriada, 0,4-1 cm diâm. Endosperma regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Espécie entouceirada que ocorre no Chaco. No Brasil pode ser encontrada apenas no estado do Mato Grosso do Sul, onde há
remanescentes deste bioma.
Diferencia-se das demais espécies nativas por ser geralmente entouceirada, possuir bráteas pedunculares fibroso-reticuladas (não
fibroso-reticuladas em T. acanthocoma e T. brasiliensis), frutos menores, 0,6-1,2 cm diâm. (1,5-4cm diâm. em T. acanthocoma e
T. brasiliensis).

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pantanal

Tipos de Vegetação
Palmeiral

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Ishii, I. H., 780, COR, ,  (COR00000296), CRI (CRI010794), Mato Grosso do Sul
Zardini, Guerrero L., 40612-a, P (P02194829), P (P02194830)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Trithrinax biflabellata Barb.Rodr.

Figura 2: Trithrinax biflabellata Barb.Rodr.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Trithrinax brasiliensis Mart.
Tem como sinônimo
homotípico Thrinax brasiliensis (Mart.) Mart.

DESCRIÇÃO

Caule: tipo solitário(s). Folha: bainha(s) fibra(s) espinescente(s) espinho(s) decíduo(s); pecíolo(s) inerme(s)/reto(s);
lâmina(s) flabeliforme(s) verde clara; quando jovem(ns) discolor(es) inconspícua(s); segmento(s) unido(s) na(s) porção
basal(ais) até porção mediana(s)/cada segmento(s)/longo(s) bifurcado(s) metade do comprimento total/ápice(s) flexível(eis) não
pungente(s). Inflorescência: interfoliar ramificada(s) em até 4 ordem/1 profilo e 6 ou 7 espádice(s). Flor: hermafrodita(s)
amarela/séssil(eis). Fruto: endocarpo não ósseo(s)/com 1 semente(s); epicarpo amarelo claro; globoso(s) com 15 a(s) 40 mm;
mesocarpo suculento(s)/solta(s) do endocarpo.

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Porte pequeno ou moderado, 1,5-6,5 m alt. Estipe solitário, ereto ou inclinado, 0,6-6 x 0,13-0,3 m, recoberto pelos remanescentes
das bainhas espinescentes de folhas secas ou já caídas, ocasionalmente perdendo este revestimento e deixando cicatrizes. Folhas
flabeliformes dispostas em espiral ao redor do estipe, 10-55 contemporâneas, verde-claras a verde-grisáceas, 1-1,8 m compr.;
bainha triangular 17-20 cm compr., margens espinescentes; espinhos ressecados e quebradiços, pouco persistentes após a
queda da folha, formado pelo conjunto de fibras oblíquas e entrecruzadas e engrossadas na parte superior; pecíolo reto, pouco
flexível, margem inerme, 46-55 x 2-2,5 cm, terminado com uma hástula córnea triangular; segmentos flexíveis na extremidade,
ca. 38, 40-73 cm compr., verdes-claro ou verde-grisáceos, levemente discolores, ápice longo bifurcados, 22-35 cm a partir da
extremidade, os centrais mais largos. Inflorescência andrógina, interfoliar, ramificada ao nível de terceira, até quarta ordem;
profilo 22-25 x 7-9 cm; bráctea peduncular 6 a 7, sendo uma para cada ramificação do pedúnculo, fibrosas, recoberta por
tomento ferrugíneo, 10-26 x 14-15 cm;  pedúnculo coberto por um indumento de cor acastanhada logo após a antese, 10-20 x 3
cm; raque recurvada, ramificada ao nível de 3ª ordem, 30-50 cm compr.; ráquilas 63-74 por ramificação, 6-16 cm compr. Flores
hermafroditas 5 mm compr. Frutos globosos, 1,6-3,2 cm diâm.; epicarpo amarelo claro, glabro, mesocarpo suculento, destaca
do endocarpo durante a maturação. Endocarpo globoso, não ósseo, superfície exterior estriada, 1,2-1,6 cm diâm. Endosperma
regular, homogêneo. 

COMENTÁRIO

Espécie rara, exclusiva do bioma Pampa, no estado do Rio Grande do Sul. 
Pode ser diferenciada de Trithrinax acanthocoma através das folhas verde-grisáceas (verde-escuras em T. acanthocoma), com
segmentos longo bifurcados, 22-35 cm a partir do ápice (curto bifurcados, 6-16 cm em T. acanthocoma), ápice não pungente e
flexível (ápice pungente e rígido em T. acanthocoma), espinhos das fibras da bainha pouco persistentes (longo persistentes em
T. biflabellada). A espécie ocorre em terrenos de encostas e afloramentos na região do Pampa gaúcho (T. acanthocoma ocorre
preferencialmente em ambientes abertos da Floresta Ombrófila Mista, embora apareça como um elemento estranho na Floresta
Pluvial Atlântica em Torres - RS e Araranguá - SC).
Pode ser diferenciada de T. biflabellata pelo hábito simples (entouceirado em T. biflabellata), espinhos das fibras da bainha pouco
persistentes (longo persistentes em T. biflabellada). Frutos com 1,6-3,2 cm diâm. (0,6-1,2 cm em T. biflabellata), pela bráctea
peduncular não fibrosa-reticulada (fibroso-reticulada em T. biflabellata). 

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Pampa
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tipos de Vegetação
Campo Limpo, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Reis et al., 2607, HBR, Rio Grande do Sul
F. Sellow, s.n., P (P00725560), Rio Grande do Sul, Typus
Salazar & Ferrer, s.n., ICN, 116565, Rio Grande do Sul
Soares, K. .P., 0, HDCF (HDCF006520), HDCF (HDCF006263), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Trithrinax brasiliensis Mart.

Figura 2: Trithrinax brasiliensis Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 3: Trithrinax brasiliensis Mart.

Figura 4: Trithrinax brasiliensis Mart.

Figura 5: Trithrinax brasiliensis Mart.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Figura 6: Trithrinax brasiliensis Mart.

BIBLIOGRAFIA

Soares, K.P.; Longhi, S.J.; Witeck, L.; Assis, L. Palmeiras (Arecaceae) no Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro: Rodriguésia 65(1):
113-139. 2014.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Veitchia H.Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Veitchia, Veitchia arecina, Veitchia joannis.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609621.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Veitchia arecina Becc.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Veitchia joannis H.Wendl.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., RB,  (RB00771037), Rio de Janeiro
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Verschaffeltia H.Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Verschaffeltia, Verschaffeltia splendida.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609624.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Verschaffeltia splendida H.Wendl.
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

H. Q. Boudet Fernandes et al, 3262, RB, 342027, , , , , , , ,  (RB00631771), Rio de Janeiro
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http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/17/71/00631771-5.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/17/71/00631771-4.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/17/71/00631771-3.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/17/71/00631771-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/17/71/00631771-1.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Wallichia Roxb.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Wallichia, Wallichia densiflora, Wallichia oblongifolia.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB611844.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Wallichia oblongifolia Griff.
Tem como sinônimo
heterotípico Wallichia densiflora Mart.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

Equipe do Projeto arboreto/BBM, s.n., RB, 409362, , ,  (RB00631774), Rio de Janeiro

947

Coleção Flora do Brasil 2020 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/17/74/00631774.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/17/74/00631774-2.dzi
http://reflora.jbrj.gov.br/files/voucher.html?imagem=DZI/rb/0/63/17/74/00631774-1.dzi


Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Washingtonia H.Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Washingtonia, Washingtonia filifera, Washingtonia robusta.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB593599.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Washingtonia filifera (Linden ex André)
H.Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Washingtonia filifera, .

Tem como sinônimo
basiônimo Pritchardia filifera Linden ex André

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

E. P. Killip, 16347, NYBG, 02320075,  (NY02320075)
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Washingtonia robusta H.Wendl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Washingtonia robusta, .

Tem como sinônimo
homotípico Neowashingtonia robusta (H.Wendl.) A.Heller
heterotípico Neowashingtonia sonorae (S.Watson) Rose
heterotípico Washingtonia filifera  var.  sonorae (S.Watson) M.E.Jones
heterotípico Washingtonia gracilis Parish
heterotípico Washingtonia robusta  var.  gracilis (Parish) Becc.
heterotípico Washingtonia sonorae S.Watson

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação
Área Antrópica

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)
Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.A.A.Martini, 77, PMSP (PMSP007415)
A. Marcato, s.n., RB, 417679, ,  (RB00631772), Rio de Janeiro
R.M. Klein, 8596, FLOR, 417679 (FLOR0003334), Santa Catarina
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Wendlandiella Dammer
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Wendlandiella, Wendlandiella gracilis.

COMO CITAR

Vianna, S.A. 2020. Wendlandiella in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22190.

DESCRIÇÃO

As palmeiras do gênero são de pequeno porte, dioicas, lisas, cespitosas, com caules delicados, de coloração verde, entrenós
longos, anelados, com cicatrizes foliares evidentes. As folhas são pinadas ou inteiras, bífidas e peninervadas, reduplicadas,
glabras, geralmente em pequeno número. A inflorescências, tanto feminina quanto a masculina, são interfoliares, ramificadas ao
nível de primeira ou segunda ordem, raramente as pistiladas espigadas. Os frutos são globosos ou elipsoides, epicarpo liso de
coloração vermelha, mesocarpo fino, endocarpo membranáceo não aderido à semente, semente globosa apresentando endosperma
homogêneo.

COMENTÁRIO

Pertencente à Chamaedoreae, Wendlandiella é monoespecífico contendo três variedades reconhecidas com distribuição restrita à
América do Sul em sub-bosques da floresta tropical úmida da região amazônica da Bolívia, Brasil e Peru. No Brasil só ocorre a
variedade típica (W. gracilis var. gracilis), no entanto pela distribuição geográfica da variedade pinatifrons (região de fronteiriça
entre Bolívia e o estado do Acre, Brasil) é possível que esta também ocorra em território brasileiro.
O nome do gênero foi dado em homenagem a Hermann Wendland (1825-1903), botânico e horticultor alemão, em sua época
considerado uma autoridade em palmeiras tendo publicado uma importante monografia que serviu de base para a classificação
moderna de Arecaceae, incluindo muitos dos nomes genéricos atualmente utilizados.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Wendlandiella gracilis Dammer
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Wendlandiella gracilis, Wendlandiella gracilis var. gracilis.

DESCRIÇÃO

Palmeira dióica, estipe cespitoso, ocasionalmente solitário, de coloração verde, anelado com entrenós longos e cicatrizes foliares,
com 30–150 cm de altura × 0,4–1,0 cm de diâmetro, normalmente formando touceiras ralas. Folhas pinadas ou inteiras, bífidas
e peninervadas, glabras, 4–11 contemporâneas, bainha tubular com 4–13 cm de comprimento; pecíolo com 5–9 cm, raque de
3–17 cm com formato mais ou menos triangular em corte transversal; pinas, quando presentes (folhas pinadas), 6 por lado,
regularmente distribuídas, lanceolada ou linear-lanceolada, as da porção mediana medindo 13–30 cm com uma nervura central e
duas marginais destacadas. Inflorescências interfoliares, as estaminadas e pistiladas, superficialmente semelhantes, ramificadas
ao nível de primeira ou segunda ordem, pedunculadas; profilo com 3–7 cm de comprimento; bráctea peduncular fina, tubular com
2–12 cm; ráquilas com 2–12 cm. Flores estaminadas, 0,1 cm de comprimento, dispostas em fileiras verticais curtas e bisseriadas,
3 sépalas, 3 pétalas, 6 estames, pistilódio colunar trífido; flores pistiladas, 1,5–2,0 cm de comprimento, 3 sépalas, 3 pétalas, 3
estaminódios. Frutos globosos ou elipsóides, 0,8–1,0 cm de comprimento, epicarpo liso, de coloração vermelha ou alaranjada;
mesocarpo fino, não fibroso; endocarpo membranáceo; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Por seu porte e beleza, acrescido de boa rusticidade, a espécie apresenta potencial para cultivo em vasos para interiores ou na
composição de jardins a meia-sombra. Sua multiplicação pode ser realizada vegetativamente pela divisão de touceiras ou por
sementes.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

BIBLIOGRAFIA

Baker WJ, Dransfield J (2016) Beyond Genera Palmarum: progress and prospects in palm systematics. Botanical Journal of the
Linnean Society, 182:207-233.  https://doi.org/10.1111/boj.12401
Dransfield J, Uhl NW, Asmussen CB, Baker WJ, Harley MM, Lewis CE. (2008) Genera Palmarum – The Evolution and
Classification of Palms. Royal Botanical Gardens, Kew: Kew Publishing. 732 p.
Henderson A, Galeano G, Bernal R. (1995) Field Guide to the Palms of the Americas.Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, USA. 352 p.
Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org/
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Wendlandiella gracilis Dammer var.
gracilis

DESCRIÇÃO

Palmeira dioica, estipe cespitoso, ocasionalmente solitário, de coloração verde, anelado com entrenós longos e cicatrizes foliares,
com 30–150 cm de altura × 0.4–1.0 cm de diâmetro, normalmente formando touceiras ralas. Folhas pinadas ou inteiras, bífidas
e peninervadas, glabras, 4–11 contemporâneas, bainha tubular com 4–13 cm de comprimento; pecíolo com 5–9 cm, raque de
3–17 cm com formato mais ou menos triangular em corte transversal; pinas, quando presentes (folhas pinadas), 6 por lado,
regularmente distribuídas, lanceolada ou linear-lanceolada, as da porção mediana medindo 13–30 cm com uma nervura central e
duas marginais destacadas. Inflorescências interfoliares, as estaminadas e pistiladas, superficialmente semelhantes, ramificadas
ao nível de primeira ou segunda ordem, pedunculadas; profilo com 3–7 cm de comprimento; bráctea peduncular fina, tubular com
2–12 cm; ráquilas com 2–12 cm. Flores estaminadas, 0.1 cm de comprimento, dispostas em fileiras verticais curtas e bisseriadas,
3 sépalas, 3 pétalas, 6 estames, pistilódio colunar trífido; flores pistiladas, 1.5–2.0 cm de comprimento, 3 sépalas, 3 pétalas, 3
estaminódios. Frutos globosos ou elipsoides, 0.8–1.0 cm de comprimento, epicarpo liso, de coloração vermelha ou alaranjada;
mesocarpo fino, não fibroso; endocarpo membranáceo; endosperma homogêneo.

COMENTÁRIO

Única espécie do gênero da variedade típica com ocorrência no Brasil.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 10411, NY, 702896,  (NY00702896), Acre
Figueiredo, C., 880, UFACPZ, NY,  (NY00869919), Acre

BIBLIOGRAFIA

Lorenzi H, Kahn F, Noblick LR, Ferreira E (2010) Flora Brasileira – Arecaceae (Palmeiras). Nova Odessa: Instituto Plantarum.
368 p.
The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet: http://www.theplantlist.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Published on the Internet: http://www.tropicos.org
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Wettinia Poepp. ex Endl.
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Wettinia, Wettinia augusta, Wettinia drudei, Wettinia maynensis.

COMO CITAR

Lorenzi, H. 2020. Wettinia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22193.

Tem como sinônimo
heterotípico Acrostigma O.F.Cook & Doyle
heterotípico Catoblastus H.Wendl.
heterotípico Catostigma O.F.Cook & Doyle
heterotípico Wettinella O.F.Cook & Doyle
heterotípico Wettiniicarpus Burret

DESCRIÇÃO

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Gênero quase que inteiramente sul-americano de 21 espécies das florestas úmidas dos Andes e suas encostas baixas, porém com
apenas três espécies brasileiras (Amazônia Ocidental). Pertence à tribo Iriarteeae e constitui um grupo monofilético em todos os
estudos realizados (citados em Genera Palmarum, 2008), contudo a monofilia do gênero ainda não foi testada. O nome é uma
homenagem ao rei Frederick August da Saxônia da Casa de Wettin. 
São palmeiras monoicas de caule solitário ou cespitoso, desprovidas de espinhos e providas de palmito desenvolvido no topo e um
cone denso de raízes secundárias espinescentes na base, caracterizadas principalmente pela presença de inflorescências múltiplas
em cada nó. Caules (estipes) eretos, distintamente anelados pelas cicatrizes das folhas já caídas, portando em sua base um cone de
raízes secundárias. Folhas pinadas, em pequeno número (4-8 contemporâneas), dispostas espiraladamente ou raramente dísticas,
geralmente com abscisão nítida, pubescentes, plumosas ou planas; bainha fechada formando um palmito bem definido entre o
caule e o capitel de folhas e coberto por vários tipos de indumento; pecíolo um tanto curto, canaliculado ou convexo na face
adaxial e arredondado na abaxial; raque angulada na face adaxial e arredondada na abaxial, cobertas por pubescência de vários
tipos; folíolos (pinas) densamente pubescentes na face abaxial (inferior) e de dois tipos, um inteiro, alongado e assimétrico,
estreito-elíptico, de margem proximal inteira em cerca de 2/3 do seu comprimento e o restante grosseiramente dentada e margem
distal inteira em apenas 1/4 de seu comprimento e o restante também dentada; o outro tipo de folíolo é similar porém partido
em muitos segmentos entre as elevações ou costelas da lâmina e dispostos em vários planos, conferindo à folha a aparência
plumosa. Inflorescências infrafoliares, unissexuadas, múltiplas (3-10 por nó), maturando do centro para as bordas, a central
pistilada ou estaminada, a lateral estaminada e algumas vezes com inflorescência simples pelo abortamento dos brotos acessórios
do nó; pedúnculo destacado, mais curto ou tão longo quanto a raque; profilo curto, tubular, bicarenado, aberto no ápice; bráctea
peduncular em número de 4-7, as duas proximais mais curtas, tubulares e arredondadas; as distais mais longas, tubulares e
com bico apical, envolvendo a inflorescência e partindo-se longitudinalmente; profilo e todas as brácteas pedunculares muito
coriáceas e variavelmente pubescentes ou hirsutas, persisitindo até a frutificação; raque portando brácteas em forma de colar e
dispostas espiraladamente, cada uma envolvendo uma raquila; raquilas com flores esbranquiçadas na antese e dispostas adensada
e espiraladamente; flores estaminadas aos pares ou solitárias e abertas dentro da inflorescência ainda fechada, com 3-4 sépalas
distintas ou brevemente conadas e pétalas muito mais longas que as sépalas; estames em número de 6-20, com filamentos curtos
e delicados e anteras basifixas eretas; flores pistiladas abertas quando ainda em botão, assimétricas, com 3 sépalas imbricadas
ou separadas, ou brevemente conadas na base e 3 pétalas similar mas geralmente mais longas e largas que as sépalas; gineceu
em número de 1-3, pubescentes ou hirsutos, com estilete glabro ou pubescente, tendo no ápice 3 estigmas grandes e alongados,
decíduos ou persistentes no fruto. Frutos desenvolvidos a partir de um único carpelo (monospermos), dispostos densamente ou
frouxamente na infrutescência, de forma prismática, irregular, elipsoide ou globoso, com resíduo estigmático basal; epicarpo
geralmente com muitos pelos macios dispostos de maneira densa, ou verrucoso ou espinescente; mesocarpo granular e endocarpo
muito fino; semente elipsoidal ou globosa, afixada basalmente, com endosperma homogêneo ou ruminado e embrião basal.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies de Wettinia:
1- caule robusto de 3-19 m de altura por 3-14 cm de diâmetro; frutos dispostos densamente sobre as raquilas, prismáticos e com
densa pubescência
1'- caule delgado de 3-6 m de altura por 2,0-3,5 cm de diâmetro; frutos dispostos frouxamente sobre as raquilas, elipsoides e
marrom pubescente......W. drudei
2- caule solitário; inflorescência com 3-7 raquilas; pinas pilosas na face abaxial.....W. maynensis
2'- caule cespitoso; inflorescência espiciforme ou bifurcada; pinas glabras na face abaxial ....W. augusta
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Wettinia augusta Poepp. & Endl.
Tem como sinônimo
heterotípico Wettinia poeppigii Kunth
heterotípico Wettinia weberbaueri Burret

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) cespitoso(s)/robusto(s) de 3 alt. (m) - 19 alt. (m). Folha: folha(s) pina glabra(s) abaxial. Inflorescência:
inflorescência(s) ráquila espiciforme ou bifurcada(s). Fruto: fruto(s) disposição densa(s) na(s) ráquila. Semente: semente(s)
endosperma homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule cespitoso ou solitário, ereto, liso, de 3-12 m de altura e 4-12 cm de diâmetro, com palmito liso no topo e um cone de raízes
aéreas espinescentes de 20-50 cm de altura na base. Folhas pinadas, em pequeno número (4-8 contemporâneas), com bainha
tubular de 0,5-1,5 m, pecíolo de 20-50 cm e raque de 1,5-3,0 m de comprimento; pinas em número de 15-30 de cada lado da
raque, não divididas, distribuídas a distâncias iguais e num mesmo plano sobre a raque, quase pêndulas, glabras ou esparsamente
pubescentes na face de baixo, as da porção mediana de 50-70 cm de comprimento e 6-10 cm de largura. Inflorescências
infrafoliares, unissexuadas, solitárias ou até 8 por nó, com 3-5 brácteas pedunculares e pedúnculo de 10-15 cm de comprimento,
raque ausente ou muito curta com 1 ou raramente 4 raquilas de 10-20 cm de comprimento, na frutificação com aspecto de
salsicha. Frutos prismáticos, dispostos apertadamente sobre a raquila, de 2,5-3,0 cm de comprimento, amarronzados e densamente
revestidos de pelos rígidos e curtos.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre, Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.J. Ferreira, 187, NY, 869882,  (NY00869882), NY (NY00869883), NY (NY00869884), NY (NY00869885), NY
(NY00869886), NY (NY00869887), Acre
E.J. Ferreira, 93, NY,  (NY00869888), NY (NY00869889), NY (NY00869890), NY (NY00869891), NY (NY00869892), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Wettinia drudei (O.F.Cook & Doyle)
A.J.Hend.
Tem como sinônimo
basiônimo Catoblastus drudei O.F.Cook & Doyle
homotípico Catostigma drudei (O.F.Cook & Doyle) Burret

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) cespitoso(s)/delgado(s) de 3 alt. (m) - 6 alt. (m). Folha: folha(s) pina pilosa(s) abaxial. Inflorescência:
inflorescência(s) ráquila 3 - 7. Fruto: fruto(s) disposição frouxa(s) na(s) ráquila. Semente: semente(s) endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Caule cespitoso, raramente solitário, ereto ou ocasionalmente inclinado, liso, com um cone de raízes aéreas na base, de 3-6 m
de altura por 2.0-3,5 cm de diâmetro, com palmito liso no topo. Folhas pinadas, cerca de 5 contemporâneas, com bainha tubular
de 25-43 cm de comprimento; pecíolo de 15-47 cm e raque de até 1,3 m de comprimento; pinas cerca de 14 de cada lado da
raque, estreito-rômbicas, as da porção mediana de 33-42 cm de comprimento, distribuídas regularmente ao longo da raque e
dispostas num mesmo plano,  Inflorescências infrafoliares, frequentemente solitárias em cada nó mas ocasionalmente múltiplas;
pedúnculo de 9-12 cm de comprimento; brácteas pedunculares em número de 3, de 3-15 cm de comprimento; profilo de 2-3 cm
de comprimento, raque de cerca de 3 cm de comprimento, com 4-8 raquilas de até 20 cm de comprimento; flores estaminadas de
cerca de 2,8 cm de comprimento e flores pistiladas de cerca de 9 mm de comprimento. Frutos elipsoides, dispostos frouxamente
sobre a raquila, de 2-3 cm de comprimento, com epicarpo densamente marrom-tomentoso.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Henderson, 830, NY, INPA
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Wettinia maynensis Spruce
Tem como sinônimo
homotípico Catoblastus maynensis (Spruce) Drude

DESCRIÇÃO

Caule: caule(s) solitário(s)/robusto(s) de 3 alt. (m) - 19 alt. (m). Folha: folha(s) pina pilosa(s) abaxial. Inflorescência:
inflorescência(s) ráquila 3 - 7. Fruto: fruto(s) disposição densa(s) na(s) ráquila. Semente: semente(s) endosperma
homogêneo(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Extraído e adaptado do livro 'Flora Brasileira Lorenzi - Arecaceae (Palmeiras)', 2010, de Harri Lorenzi:
Caule solitário, ereto, de 7-19 m de altura e 6-15 cm de diâmetro, contendo palmito liso no topo e um cone de raízes aéreas
espinescentes de 30-70 cm de comprimento na base. Folhas pinadas, em número de 5-10 contemporâneas, com bainha de 1,0-1,7
m de comprimento; pecíolo de 8-30 cm e raque de 2,1-3,5 m de comprimento; pinas em número de até 43 de cada lado da raque,
inteiras, regularmente distribuídas a distâncias iguais e dispostas num mesmo plano sobre a raque, de forma largamente lanceolada
e quase pêndulas, as da porção mediana de 50-100 cm de comprimento por 10-20 cm de largura, densamente pilosas na face
abaxial. Inflorescências infrafoliares, unissexuadas, em número de 5-9 por nó, as centrais pistiladas e as laterais estaminadas;
pedúnculo de 16-20 cm de comprimento; profilo de 5-7 cm; bráctea peduncular em número de 4-5, de 5-23 cm de comprimento;
raque ausente ou muito curta, com 3-7  raquilas de 9-18 cm de comprimento. Frutos prismáticos, dispostos densamente sobre a
raquila, de 1,8-2,5 cm de comprimento, densamente revestidos por tricomas curtos e rijos de cor marrom.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta de Terra Firme

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Jangoux, 85-19, NY, 709578 (NY00709578), NY, 709577,  (NY00709577), Acre
J. Jangoux, 85-110, NY,  (NY00709576), Acre
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Wodyetia A.K.Irvine
Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Wodyetia, Wodyetia bifurcata.

COMO CITAR

Soares, K.P., Lorenzi, H., Vianna, S.A., Leitman, P.M., Heiden, G., Moraes R., M., Martins, R.C., Campos-Rocha, A., Ellert-
Pereira, P.E., Eslabão, M.P. Arecaceae in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB609626.

Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, desconhecido
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Angiospermas Arecaceae Schultz Sch.

Wodyetia bifurcata A.K.Irvine
Forma de Vida
Palmeira

Substrato
Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil
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