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A família Arecaceae está entre as maiores dentre as monocotiledôneas, ocorrendo 
preferencialmente nos climas tropical e subtropical, onde representam uma 
importante parte do ecossistema. Apesar da reconhecida importância, ainda 
existem lacunas sobre muitos aspectos da família, principalmente a sistemática de 
algumas espécies. No estado de Santa Catarina faz 42 anos que as palmeiras não 
recebem atualização taxonômica, portanto, este trabalho teve como objetivo 
realizar o levantamento completo das palmeiras nativas do estado, além de 
elaboração de chave dicotômica, diagnose das espécies e atualização da 
ocorrência. O levantamento, a identificação, a atualização da ocorrência e a 
descrição das palmeiras de Santa Catarina tiveram como base materiais coletados 
em expedições botânicas realizadas entre os anos 2014 e 2016 que contemplaram 
todas as regiões fitoecológicas do estado, cujos espécimes foram depositados no 
Herbário Pe. Dr. Raulino Reitz (CRI) da Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC) e, a partir de coleções depositadas nos herbários catarinenses CRI, FLOR, 
HBR, FURB, JOI e LUSC, além de material adicional do herbário HDCF 
(Universidade Federal de Santa Maria). Foram reconhecidas 11 espécies nativas: 
Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret, Attalea dubia (Mart.) Burret, Bactris 
setosa Mart., Butia catarinensis Noblick & Lorenzi, B. eriospatha (Mart. ex Drude) 
Becc., Euterpe edulis Mart., Geonoma elegans Mart., G. gamiova Barb.Rodr., G. 
schottiana Mart., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trithrinax 
acanthocoma Drude, e excluída G. pohliana Mart., por não ter sido confirmada 
ocorrência natural para o estado catarinense. (CAPES). 
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