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O Buriti (Mauritia flexuosa L.f.) considerada por diferentes grupos como árvore da 

vida, apresenta ampla distribuição geográfica, estando presente em nove países da América 

Latina. A sua importância estende-se ás áreas sociais, culturais, econômicas e ecológicas. 

Para compreender a importância desta espécie para populações tradicionais, efetuou-se um 

levantamento de dados firmado nas relações entre sociedade e natureza, através da revisão 

sistemática em bases de buscas especializadas, atribuindo o conhecimento e uso referente a 

M. flexuosa a diferentes categorias. A busca, filtragem e sistematização dos dados foram 

realizadas durante o ano de 2017, e para tal, utilizou-se três principais bases de busca 

especializadas em documentos publicados e revisados (Google Scholar, Web of Science e 

Science Direct). Dentre os mais de cem artigos analisados apenas vinte e quatro documentos 

correspondiam a área de estudo referente a M. flexuosa L. f em comunidades tradicionais no 

Brasil, tanto em sua forma in natura quanto processados, destes, apenas cinco possuíam o 

registro do número de usos, categorizados em: confecção de artesanatos, materiais para 

construção, utensílios domésticos, higiene, cultura, alimentação e outros. A localidade que 

se sobressaiu na análise pelo elevado número de usos foi a cidade de Cavalcanti no estado 

de Goiás totalizando 69 usos, destacando-se na confecção de produtos medicinais e 

artesanais fabricados a partir das folhas do buriti. Esses produtos são comercializados em 

feiras, por vendedores ambulantes e diretamente pelos artesãos e agricultores locais, 

refletindo forte dependência quanto a utilização desse recurso. Em comparação aos 

documentos de cada região no território nacional, quanto a quantidade de estudos 

desenvolvidos, destacou-se a região Norte do Brasil, com expressivo número de publicações, 

sobressaindo-se o município de Abaeatuba- Pará. A M. flexuosa representa uma importante 

fonte de renda local, fator este essencial para a economia das comunidades tradicionais, em 

vista de sua importância ecológica, econômica, social e cultural demostrado nesta pesquisa, 

subentendendo-se o termo árvore (palmeira) da vida a ela atribuído. 


