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A conservação das florestas tropicais tornou-se um grande desafio para várias organizações, todas em bus-
ca do desenvolvimento ambientalmente sustentável. Com base nisto, o presente estudo objetivou mostrar a 
importância ecológica e econômica das espécies de Anacardiaceae encontradas em fragmentos florestais 
em Bom Jardim da Serra e em Lages, Santa Catarina. Para tal, foram instaladas três parcelas em Bom 
Jardim da Serra e duas em Lages, de 2500 m² cada, nas quais todos os indivíduos com DAP?5 cm foram 
identificados, mensurados (alturas, DAP e coordenadas X,Y) e estimadas a riqueza, abundância e a distri-
buição espacial. A importância econômica foi descrita com base na literatura. Dos 303 indivíduos de Ana-
cardiaceae amostrados, 250 pertencem a uma única espécie (Lithraea brasiliensis Marchand), 44 a Schinus 
lentiscifolius Marchand, cinco a S. polygamus (Cav.) Cabrera e quatro a S. terebinthifolius Raddi. Em Lages 
foram amostradas três espécies: L. brasiliensis, S. lentiscifolius e S. polygamus e em Bom Jardim da Serra 
também três espécies (L. brasiliensis, S. lentiscifolius e S. terebinthifolius). O padrão espacial registrado foi 
aleatório, exceto para L. brasiliensis, com padrão regular em Bom Jardim da Serra e, padrão agregado para 
S. terebinthifolius, em uma das parcelas em Lages. Todas as espécies encontradas são de uso medicinal, 
isso se deve à presença de taninos, óleos e resinas. Um exemplo é a S. terebinthifolius, que pode ser utiliza-
da como expectorante, antisséptica, antidiarreica e cicatrizante e, junto com a L. brasiliensis, servem para a 
fabricação de tintas. O gênero Schinus ainda produz frutos que podem ser usados como condimentos. Além 
de serem plantas pioneiras e altamente resistentes à competição, os frutos atrativos à fauna garantem a sua 
dispersão e ampliação de área de ocorrência.
 
Palavras-chave: Schinus, Lithraea, pioneiras 
 
Créditos de Financiamento:  
 
(1) Apoio financeiro: UDESC 
(2) Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/CAV). Grupo de Pesquisa “Uso e Conservação de 
Recursos Florestais”. Av. Luiz de Camões, 2090, CEP 88520-000, Lages – SC, Brasil 
(3) Bolsista IC 
(4) Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) 
(5) UDESC/CAV – Departamento de Engenharia Florestal 
(6) Bolsista de monitoria em ecologia florestal


