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A família das palmeiras (Arecaceae) está entre as maiores e mais longevas do 
planeta, constituindo grande importância alimentar na dieta de diversos grupos 
animais, sendo considerada recurso-chave em época de escassez de alimentos. 
As palmeiras apresentam diversos hábitos de crescimento, entre eles destaca-se 
o arbustivo, sendo comuns as cespitosas e com caules delgados, de 2 a 12 metros 
de altura. Em Santa Catarina incluem as seguintes espécies: Bactris setosa Mart., 
Geonoma elegans Mart., G. gamiova Barb.Rodr. e G. schottiana Mart. Este trabalho 
teve como objetivo apresentar um estudo acerca das espécies arbustivas do 
estado de Santa Catarina utilizando os dados do Inventário Florístico Florestal de 
Santa Catarina (IFFSC). As espécies foram amostradas em 206 Unidades 
Amostrais (UA) implementadas pelo IFFSC na Floresta Pluvial subtropical e na 
Floresta latifoliada litorânea no estado de Santa Catarina. Para alocar as UA foi 
utilizada uma amostragem sistemática, distribuída em grades de 10 km × 10 km, 
resultando em 202 UA para a Floresta latifoliada pluvial e quatro UA para a 
Floresta latifoliada litorânea. Cada UA foi composta por um conglomerado básico 
com área total de 4.000 m², orientados nos pontos cardeais, totalizando 82,4 ha, 
onde foram amostrados e medidos todos os indivíduos de palmeiras arbustivas. 
Dentre as 206 UA implementadas pelo IFFSC, na Floresta Latifoliada Pluvial e 
Litorânea, em 177 UA (86%) foram registradas a presença de palmeiras 
arbustivas. Ao total, foram amostrados 1.738 indivíduos das espécies: Bactris 
setosa, Geonoma elegans, G. gamiova e G. Schottiana. A distribuição de B. setosa, G. 
gamiova e G. schottiana ocorreu de forma ampla e homogênea pela Floresta 
Latifoliada Pluvial, ratificando a dominância e plasticidade ambiental dessas 
espécies pelo sub-bosque da floresta, sempre associadas a ambientes menos 
alterados e sombreados. Geonoma elegans teve o menor número de indivíduos, 
em comparação às demais. A baixa frequência e densidade dessa espécie é 
atribuída à sensibilidade aos distúrbios da vegetação e, principalmente, à fatores 
edáficos, que limitam a ocorrência de G. elegans, uma vez que a espécie responde 
sensivelmente a variações bruscas na drenagem do solo. As espécies de 
palmeiras arbustivas em Santa Catarina estão bem distribuídas e relacionadas a 
ambientes pouco alterados, mas cabe salientar a baixa e descontinua ocorrência 
de G. elegans, que pode vir a desaparecer do estado devido à alta fragmentação 
dos habitats. 
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