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Informações sobre as posições geográficas dos indivíduos contidas nas etiquetas das coleções botânicas 
dos herbários são de grande utilidade para estudos de modelagem de distribuição potencial de espécies ve-
getais. Uma vez que as palmeiras têm sua ocorrência restringida por baixas temperaturas, o conhecimento 
da sua distribuição atual é o primeiro passo para o entendimento da distribuição potencial do grupo frente 
às mudanças climáticas. Com o intuito de conhecer a distribuição das palmeiras nativas coletadas em São 
Paulo foi feito um levantamento dos espécimes existentes no banco de dados do INCT-Herbário Virtual da 
Flora e dos Fungos. Foram avaliados dados de 4 herbários internacionais e 16 nacionais, sendo 6 do Esta-
do de São Paulo, acessadas até 31/07/2012. As informações dos espécimes foram incluídas em um banco 
de dados no SIG SPRING para gerar os mapas de distribuição do grupo considerando vegetação e bacias 
hidrográficas (dados do Programa Biota/FAPESP). As maiores coleções encontram-se nos herbários ESA 
(226) e SP (1166). Dos 1668 espécimes registrados (91% identificados até nível de espécie), somente 204 
apresentam localização geográfica do local de coleta real, enquanto os demais apresentam informações 
somente do município de coleta. Das 116 espécies levantadas, pertencentes a 51 gêneros, apenas 29 es-
pécies são nativas de São Paulo (11 típicas de cerrado, 14 de Mata Atlântica e 4 de ocorrência em ambos 
biomas). Além disso, não foram registradas as nativas Butia archeri, Geonoma rubescens e Syagrus cer-
queirana e em 8 das 22 bacias hidrográficas não constam coletas de palmeiras. A partir desse banco preten-
de-se realizar simulações para o cenário de clima futuro utilizando os dados do modelo ETA-CPTEC/INPE 
de resolução 5 x 5 km para o período de 2070-2100. Este trabalho é integrante do Projeto “Assessment of 
Impacts and Vulnerability to Climate Change in Brazil and strategies for Adaptation options” (2008/58161-1), 
Programa de Mudanças Climáticas da FAPESP.
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