
 

USO DE PALMEIRAS (ARECACEAE) EM SANTA CATARINA: UMA 
ABORDAGEM ETNOBOTÂNICA 

Elias, Guilherme Alves (1); Guislon, Aline Votri (1); Gonçalves, Teresinha Maria (1); 
Antunes, Altamir Rocha (1); Santos, Robson (1). (1) Universidade do Extremo Sul 

Catarinense; guilherme@unesc.net 
Os moradores de locais próximos às florestas tropicais estão intimamente ligados aos bens e 
serviços fornecidos por seus ecossistemas, abrigando os mais elevados níveis de diversidade 
biocultural no mundo, preservando conhecimentos tradicionais, e sendo a chave para o 
manejo e uso dos serviços ecossistêmicos. Neste contexto, as palmeiras (Arecaceae) são um 
excelente grupo modelo para a integração entre ecologia e conhecimentos tradicionais no 
sentido de determinar a importância dos serviços ecossistêmicos. Essa família botânica está 
entre as mais longevas e abundantes das florestas tropicais e a terceira em importância para 
a humanidade em relação ao uso. Com isso, este trabalho teve como objetivo investigar o 
processo de extração de espécies de palmeiras (Arecaceae) e as diferentes formas de uso pela 
população do entorno do Parque Estadual da Serra Furada (PAESF), Unidade de 
Conservação de Proteção Integral no sul do estado de Santa Catarina, além de compreender 
a percepção dos entrevistados em relação ao PAESF. Os dados foram obtidos por meio de 
entrevistas narrativas com antigos moradores do interior e do entorno do PAESF, que foram 
selecionados por meio da técnica de bola de neve. Os resultados foram analisados com 
auxílio da técnica de análise de conteúdo. Os dados sobre as espécies de palmeiras foram 
obtidos em levantamento prévio realizado pelos autores, sendo consideradas cinco espécies 
de ocorrência nativa no PAESF: Bactris setosa Mart., Euterpe edulis Mart., Geonoma 
gamiova Barb.Rodr., Geonoma schottiana Mart., Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman. Quatro etnoespécies de palmeiras foram citadas pelos entrevistados: tucum (B. 
setosa), palmiteiro (E. edulis), palha (G. gamiova) e coqueiro (S. romanzoffiana). Os usos 
citados foram: alimentício, construção, fibra, forrageiro e medicinal; os usos mais difundidos 
foram os alimentícios e para construção. As partes das plantas citadas foram: folha, fruto, 
estipe, inflorescência e meristema apical; as partes das plantas mais utilizadas foram as 
folhas, com destaque para a etnoespécie palmiteiro. O palmiteiro foi a etnoespécie mais 
citada pelos entrevistados, sendo a extração do palmito, de forma predatória, a primeira 
atividade lembrada durante as entrevistas. De forma geral, o PAESF e as palmeiras 
representaram importantes fontes de recurso aos entrevistados, embora, hoje o conhecimento 
permaneça, em maioria, apenas na memória dos moradores. 
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