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Seção: Ecologia Vegetal

Espécies comuns de Fabaceae na Floresta Estacional Decidual em Santa Catarina
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Estudos das espécies abundantes localmente e comuns regionalmente são relevantes para a biologia da 
conservação, pois podem fornecer indícios sobre a estabilidade da comunidade arbórea como um todo. 
Objetivou-se caracterizar as espécies arbóreas comuns 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. Foram coletados dados em 78 unidades amostrais distribuídas nas 
áreas de ocorrência da Estacional, com 0,40 ha cada e registrando 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 variáveis: distribuição geográfica, especificidade por habitat e tamanho populacional. Analisou-se os 
dados de Fabaceae, família muito frequente na Estacional. Das 31 espécies amostradas, 21 são comuns, e 
entre estas, destacam-se seis, que apresentaram mais de 150 indivíduos cada, sendo Machaerium stipita-
tum (DC.) Vogel (447 espécies), Myrocarpus frondosus M. Allemão (190), Lonchocarpus campestris Mart. ex 
Benth. (183), Machaerium paraguariense Hassl. (183), Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan (177) e Ateleia 
glazioviana  Baill (153 espécies). Além de abundantes, estas espécies estão distribuídas amplamente e em 
variados habitats. São geralmente decíduas ou semidecíduas, contribuindo para o caráter decíduo presente 
no inverno nesta floresta. As dez demais espécies comportam alguma forma de raridade.  Esta família 
apresenta diferentes estratégias de ocupação do espaço, pois nem todas têm ampla distribuição ou elevada 
densidade, ou ainda especificidade por hábitat. 
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