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A importância que as palmeiras desempenham nos sistemas florestais, em termos ecológicos 
e econômicos, torna o conhecimento sobre sua estrutura populacional imprescindível, uma 
vez que a perda de espécies nos fragmentos florestais pode acarretar mudanças de ordem 
estrutural nesses ambientes. Neste cenário, as intervenções humanas podem contribuir de 
forma direta nas alterações locais das comunidades vegetais. Assim, este estudo teve como 
objetivo descrever as características estruturais da comunidade de palmeiras de um 
remanescente de Floresta Ombrófila Densa localizado no Parque Estadual da Serra Furada 
(PAESF), no sul do estado de Santa Catarina. A hipótese desse trabalho é de que o histórico 
de exploração, relacionado às atividades antrópicas (baseado em um trabalho etnobotânico 
prévio), determinou a atual composição da comunidade de palmeiras do PAESF. O estudo 
foi desenvolvido no Parque Estadual da Serra Furada (PAESF), Unidade de Conservação de 
Proteção Integral, entre os municípios de Orleans e Grão Pará, no sul do estado de Santa 
Catarina. Foi realizado levantamento fitossociológico em cinco unidades amostrais de 
20m×100m, totalizando 1ha de área. Todos os indivíduos de palmeiras, desde plântulas a 
adultos, foram amostrados e identificados. Ao total foram amostrados 11.183 indivíduos, 
pertencentes a quatro gêneros e cinco espécies: Bactris setosa Mart., Euterpe edulis Mart., 
Geonoma gamiova Barb.Rodr., Geonoma schottiana Mart. e Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman. As diferentes espécies de palmeiras apresentaram populações de 
pequeno porte de altura, padrão mais evidente em E. edulis. Além disso, foi a espécie mais 
abundante da comunidade, no entanto, a análise da estrutura da população, revela um 
resultado preocupante, principalmente no que diz respeito à baixa quantidade de indivíduos 
de grande porte. Essa escassez, gerada pela extração indiscriminada de palmito no passado, 
associada à alta taxa de mortalidade dos indivíduos jovens, pode influenciar diretamente a 
continuidade da população, assim como os serviços ecossistêmicos por ela gerados. Com 
isso, sugere-se que em estudos que visem a ecologia de palmeiras, utilize-se de critérios 
menos restritivos, que não subestimem a importância do grupo na dinâmica do ecossistema. 
Portanto, de acordo com os resultados, pode-se confirmar a hipótese deste trabalho, em que 
o histórico de exploração, causado pelas atividades antrópicas, determinou a atual 
composição da comunidade de palmeiras do PAESF. 
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