
 

ARECACEAE: CONTRIBUIÇÕES À CONSERVAÇÃO DA FLORA AMEAÇADA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SUL DO BRASIL 

Elias, Guilherme Alves (1); Lima, Joanna Marie Tucker (2); Antunes, Altamir Rocha (1); 
Santos, Robson (1). (1) Universidade do Extremo Sul Catarinense; (2) Montgomery 

Botanical Center; guilherme@unesc.net. 
As palmeiras (Arecaceae) são importantes componentes da biodiversidade florestal 
catarinense por apresentarem vasta distribuição geográfica, além de distinta importância 
ecológica e tradicional. Em contraste, a Lista Oficial das Espécies da Flora Ameaçada de 
Extinção no Estado de Santa Catarina atribui grau de ameaça apenas à Butia catarinensis 
Noblick & Lorenzi e B. eriospatha (Mart. ex Drude) Becc., dentre as 11 espécies de 
ocorrência nativa no estado. Neste contexto, este estudo teve como objetivo propor uma 
revisão na Lista Oficial das Espécies da Flora Ameaçada de Extinção no Estado de Santa 
Catarina, para a família Arecaceae, com base na avaliação do status de conservação das 
espécies. O estudo foi conduzido no estado de Santa Catarina, sul do Brasil, com dados de 
todas as formações vegetacionais. Para avaliar o status de conservação das palmeiras foram 
utilizadas importantes fontes de dados, como: Sistema Global de Informação sobre a 
Biodiversidade (GBIF), compilação de estudos publicados sobre a distribuição de palmeiras 
em Santa Catarina, dados de coleta dos herbários catarinenses (CRI, FLOR, HBR, FURB, 
JOI e LUSC), observações de campo dos autores e dados do Inventário Florístico Florestal 
de Santa Catarina (IFFSC). Os dados levantados para cada espécie foram importados para o 
software GeoCAT (Geospatial Conservation Assessment Tool). Além disso, foram utilizados 
os mais recentes trabalhos publicados sobre os remanescentes florestais e as palmeiras, em 
Santa Catarina. Foram avaliadas todas as espécies de ocorrência nativa em Santa Catarina, 
resultando em 10 espécies consideradas ameaçadas de extinção: Astrocaryum 
aculeatissimum (Schott) Burret (CR – Criticamente em Perigo), Attalea dubia (Mart.) Burret 
(EN – Em Perigo), Bactris setosa Mart. (VU – Vulnerável), Butia catarinensis (EN), B. 
eriospatha (EN), Euterpe edulis Mart. (VU), Geonoma elegans Mart. (EN), G. gamiova 
Barb.Rodr. (VU), G. schottiana Mart. (VU) e Trithrinax acanthocoma Drude (EN). Apenas 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman foi classificada como Pouco Preocupante (LC). 
Neste cenário, a grande quantidade de espécies de palmeira com risco de extinção em Santa 
Catarina, associada a atual situação das formações vegetacionais do estado, evidencia a 
necessidade de uma atualização na lista oficial de espécies ameaçadas. Além disso 
recomenda-se fortemente que esta avaliação seja estendida para as demais famílias botânicas 
de ocorrência nativa no estado de Santa Catarina. 
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