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A família Fabaceae Lindl. possui distribuição cosmopolita, inclui cerca de 650 gêneros e 
aproximadamente 18.000 espécies. Representa uma das maiores famílias de Angiospermas e 
também uma das principais no ponto de vista econômico. No Brasil ocorrem cerca de 200 
gêneros e 1.500 espécies. A família possui importância econômica para a alimentação, 
extração da madeira, adubação verde e ornamentação. O objetivo do presente estudo foi 
levantar a diversidade de arbóreas da família Fabaceae ao longo da mata ciliar do rio Cabaçal, 
em Mato Grosso. O método utilizado para as coletas foi o de parcelas. Para tanto, foram 
sorteados 14 pontos distribuídos nas partes nascente, mediana e foz no rio Cabaçal. Em cada 
ponto foram delimitadas duas parcelas de 5x50m paralelas ao rio (na área de borda e no 
interior da mata). Para cada parcela foi determinado o nível de inundação, através de 
medições, feitas por réguas graduadas, da microtopografia da área referida, que foram 
relacionadas com o nível do rio, para obter o número de dias de inundação. A inundação 
ocorre apenas nas partes mediana e foz do rio Cabaçal, onde a média de dias de inundação, 
dos últimos cinco anos, foi de 115,91 dias por ano. Foram encontrados indivíduos 
identificados apenas em gênero, sendo eles: Acacia sp. Mill.; Anadenanthera sp. Speg.; 
Apuleia sp. Mart.; Bauhinia sp. L.; Cassia sp. L.; Copaifera sp. L.; Enterolobium sp. Mart.; 
Inga sp. Mill.; e Zygia sp. P. Browne. E, também, indivíduos identificados em nível de 
espécie, sendo eles: Dipteryx alata Vog. Leg.; Erythrina mulungu Mart. Ex Benth; Hymenaea 
courbaril L.; Inga cf. fagifolia G. Don; Inga uruguensis Hook & Arn.; Samanea tubulosa
(Benth.) Barneby & J.W. Grimes; Swartzia jorori Harms. Alguns indivíduos se restringiram 
apenas a área de nascente do rio Cabaçal, sendo eles, Apuleia sp., Bauhinia sp., Erythrina 
mulungu, Samanea tubulosa, Inga cf. fagifolia e Swartzia jorori – isto provavelmente 
justifica-se pelo fato da área de nascente ser caracterizada como mata de galeria e não ser 
inundável, desta forma, há possibilidade de ocorrência de espécies que sejam intolerantes a 
inundação. (FAPEMAT) 
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