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Na tribu Cocoineae aculeatae, encontrei uma espe
cie, que, posta que achada POl' Langsdorf, Riedel,
etc., nao a encontrei classificada, em obra ou revista
alguma; talvez esteja em algum hervario. Esta espe.
cie e muito vulgar e pertence.ao genero

BACTRIS, Jacq,

:I. Dactris~~ulga..is. B. caudlce humili, caespi
toso, aculeato ; foliis aculeatis, semi-erectis, foliolis
in gregibus dispositis, patentibus, discoloribus, ex
tremis latioris et minoribus; spatha interna aculeata,
aculeis tenuissimis; spadice 5-7 partito; floribus
foemineis, calyce annulare, tridentato ; corolla acu
leata calyce majore; drupa globulosa, semi-de
pressa, stigmate persistente; albumine corneo,
solido.

Dab. em soqueiras, nas florcstas do Corcovado .
e do Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Flol'eca quasi
todo 0 anno. E' conhecida pelq nome indigena de
AYRI- MERIM.

Entre as Cocoineae inermes encontrei algumas es~

pecies, que supponho serem novas, posta que duas
sejam muito vulgares no Rio de Janeiro. Confron
tando as descripc;5es e as figuras de Martius com
as especies em questao, afastam-se inteiramente
quer nas flores, quer nos fructos. Uma das especies
que passa pOI' ser de Martius e a impropriamente
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classificada no Rio de Janeiro POI' Sya(Jl'us bothryo
phora, Mart., e por S. comosa, Mart. e que vul
garmente econhecida POI' Coco de baba cle boi. Com
parando os specimens que encontrei em. Minas, em
estado selvagem e cultivado, e os do Rio de Janeiro,
de diversas localidades, com as descrip<;oes e as es
tampas de MartiLlS, quer db Genera palmarum, quer
do Palmetum Orbignia'!um, nenhuma caracteriza a
especie, pelo contrario afasta-se nao s6 nas flores,
como nos fructos, tendo alguma affinidade somente
no porte, como claramente demonstro no meu Ser
tum palmarum .

COCOS, L.

t. Cocos geriba'. C. caudice procero, regulari
tel' annulato; foliis erecto-patentibus; foliolis linea
ribus, acurninatis, densis, sub-crispis, in greges sub
regulariter insertis; petalis masculis oblongo-Ian
ceolatis, acutis, crassis; foerrJineis ovato-orbiculari
bus, apice in dorso subcarinato; androeceo abort!
vo annulare, sub-tridentato; ovario globoso-depres
so, tomentoso; drupis ellipticis, confertis, mucila
ginosis, semi-umbonatis, flavescentibus, ovi colum
bini magnitudine, vel minoribus; endocarpo oblongo,
vertice con'ieo rostra to ; nucleo profllnde-transverse
sulcato.

Dab. nas {lol'estas de Minas Genl.es, em diversas
localiclades, onde econhecida pelo nome de GERmA ou
PALMITO AMARGOSO; no Rio Grande do SuI eno Parana
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