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Seção: Ecologia Vegetal

Espécies raras de Fabaceae na Floresta Estacional Decidual em Santa Catarina
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Espécies raras são as que ocorrem em área limitada, apresentam populações com poucos indivíduos, e/ou 
ocorrem em apenas determinados habitats.  Objetivou-se caracterizar as espécies arbóreas raras da família 
Fabaceae amostradas pelo Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina na Floresta Estacional Decidual.  
Esta floresta ocorre ao longo do rio Uruguai e afluentes no Sul do Brasil, sob baixas temperaturas no inverno 
e chuvas bem distribuídas, com dossel e emergentes caducifólias. No Estado apresenta duas formações: 
Submontana (até 400 m de altitude) e Montana (400 a 1000 m), que foram critérios utilizados para determi-
nar a especificidade ou não por habitat, sendo específicas as que ocorrem em apenas uma formação e não 
específicas as que ocorreram nas duas. Coletaram-se dados em 78 unidades amostrais distribuídas nas 
áreas de Estacional, com 0,40 ha cada, registrando-se árvores com diâmetro na altura do peito > 10 cm. 
Utilizou-se a metodologia Rabinowitz para segregar as espécies em raras ou comuns a partir de três variá-
veis: distribuição geográfica, especificidade por habitat e tamanho populacional. Das 31 espécies amostra-
das, dez apresentaram alguma forma de raridade, destacando-se cinco consideradas críticas: Gleditschia 
amorphoides (Griseb.) Taub. com dois indivíduos e Leptolobium elegans Vogel, Machaerium hirtum (Vell.) 
Stellfeld, Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr., Senegalia recurva (Benth.) Seigler & Ebinger com ape-
nas um indivíduo cada. Foram assim classificadas por ocorrerem em estreita amplitude geográfica, serem 
seletivas quanto ao habitat e possuírem poucos indivíduos. Podem ser consideradas as mais vulneráveis 
da família Fabaceae para a região fitoecológica estudada, ressalvando-se que P. gonoacantha é comum na 
Floresta Ombrófila Densa. As outras cinco apresentaram raridade mais branda e são: Inga edulis Mart., I. 
virescens Benth., Lonchocarpus muehlbergianus Hassl., Erythrina crista-galli L., Mimosa scabrella Bentham.
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