
As  folhas são  perenes,  dispostas  em  espiral,  e  formam  uma 
roseta terminal no topo dos espiques. A bainha das folhas envolve o 
espique  e  marca-o  com  uma  cicatriz,  podendo  formar  revestimentos 
mais ou menos permanentes. As folhas são palmadas (forma ancestral 
com limbo em forma de leque) ou pinadas, resultado do alongamento 
do eixo do limbo a partir do pecíolo. As folhas raramente são inteiras ou 
bipinuladas. A folhas da palmeira  Raphia farinifera atingem mais de 20 
metros e são as maiores das angióspérmicas.

As flores são em geral pequenas e unissexuadas, sendo comum 
haver espécies monoicas ou dioicas, mas as flores podem também ser 
hermafroditas.  O  perianto  é,  normalmente,  constituído  por  dois 
conjuntos  de  três  peças  indiferenciadas  (tépalas).  As  flores  são 
numerosas e estão agrupadas em inflorescências, por vezes de grande 
dimensões, e o  fruto é uma  drupa carnuda ou fibrosa, com uma ou 
mais sementes ricas em óleo. As inflorescências são produzidas quando a 
planta atinge a  maturidade, por vezes ao fim de apenas 3 anos, mas 
pode  demorar  até  40  anos.  Em  algumas  espécies  o  espique  é 
monocárpico e morre após a floração. A maior inflorescência das plantas 
é produzida pela palmeira monocárpica Corypha umbraculifera e chega a 

atingir  10  metros,  com  milhões 
de  flores.  A  maior  semente  é 
também  de  uma  palmeira,  do 
coco-de-mer Lodoicea maldavica, 
e chega a pesar 20 kg.

A  família  PALMAE é  de 
grande  interesse económico e 
inclui espécies como o  coqueiro 
Cocus  nucifera,  a  tamareira 
Phoenix  dactylifera,  a  palmeira 
de  ráfia Raphia  farinifera  e  o 
dendezeiro Elaeis guineensis. Um 
hectare de dendezeiros chega a 
produzir  5  toneladas  de  azeite-
de-dendê  ou  óleo-de-palma, 
razão  pela  qual  é  o  fruto  cuja 
produção  mais  área  ocupa  no 
mundo,  levando à destruição de 
vastas áreas de floresta tropical. 
Muitas  palmeiras  são  ainda 
exploradas como ornamentais.

O dendezeiro Elaeis guineensis em Köhler's
Medizinal-Pflanzen, 1887, por F. Köhler

Visitem http://cercaldaeira.wordpress.com para mais informações.
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A família das palmeiras - PALMAE OU ARECACEAE - é uma antiga família 
de  plantas  monocotiledóneas,  com mais  de  80 milhões  de anos,  e  é 
constituída  por  cerca  de  200  géneros e  mais  de  2500  espécies 
distribuídas pelas zonas sub-tropicais  e tropicais  de todo o mundo. A 
Ásia tem a maior diversidade, com cerca de 1400 espécies, seguida das 
Américas, com cerca de 850 espécies, e das ilhas oceânicas do Índico, 
com  cerca  de  135  espécies.  África,  a  quarta  zona  de  presença  da 
família,  é,  no entanto, muito pobre em palmeiras,  com cerca de 115 
espécies, devido a um período geológico recente de aridez, condição à 
qual  as  palmeiras  se  adaptam  mal;  todo  o  continente  africano  tem 
menos espécies que a ilha asiática de Singapura. A  Europa tem três 
espécies  autóctones  (e.g. Chamaerops).  Com  raras  excepções,  as 
espécies restringem-se a uma destas zonas.

São maioritariamente árvores 
(Washingtonia,  Phoenix)  com  um 
único  espique  (caule)  não 
ramificado (monopodiais), lenhosas 
mas  sem  crescimento  secundário 
em  grossura  (sem  vasos 
secundários).  Podem,  também, ter 
porte  reduzido  ou  serem 
prostradas,  ou podem apresentar 
ramificações  desde  a  base  e 
múltiplos  espiques (simpodiais) 
(Chamaedorea).  A  família  inclui, 
ainda,  trepadoras,  espécies  de 
florestas  de  mangue  e  até  uma 
aquática Ravenea  musicalis de 
Madagáscar.  Cada  espique  possui 
apenas uma gema apical (palmito), 
protegida pelas bases das folhas ou 
espinhos.  A sua  extracção mata  o 
caule.         Livistona australis (folhas palmadas) e 

      Phoenix canariensis (folhas pinadas)
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