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Fabaceae é uma importante família de plantas, cujos membros se destinam a diversos fins 
com destaque como fonte de proteína vegetal. Além disso, a família ocupa o terceiro lugar 
em riqueza dentre as plantas com flores e lidera como a mais representativa em distintos 
biomas. O Chaco, exclusivo da América do Sul está presente na Argentina, Brasil, Bolívia e 
Paraguai, em área equivalente a aproximadamente 800.000km², apresentando plantas 
geralmente com características xeromórficas, micrófilas, espinescentes e alta 
representatividade de leguminosas. No Chaco são estimadas cerca de 500 espécies de 
leguminosas dentre os diferentes hábitos de crescimento. Este estudo objetivou a 
classificação dos frutos das espécies de leguminosas, arbustivas e arbóreas, do Chaco. O 
trabalho foi pautado na análise dos frutos a partir de espécimes herborizados, digitalizados, 
e/ou fotografados em seis herbários dentre os quatro países nos quais o Chaco está presente. 
Os frutos foram classificados segundo literatura especializada. Foram registradas 167 
espécies de leguminosas arbóreas e arbustivas no Chaco. Quanto à classificação dos frutos, 
observou-se a predominância de legume (67 espécies), seguido de lomento drupáceo (29 
spp), craspédio (26 spp), sâmara (12spp), legume samaróide (9 spp), legume bacóide (9 spp), 
legume nucóide (8 spp), folículo (6 spp), drupa (2 spp), criptolomento (1 espécie) e 
criptossâmara (1 espécie). Os resultados sugerem que, apesar da predominância de frutos 
secos nas leguminosas, existe um considerável percentual (23%) de frutos carnosos, 
fibrosos, bem como a ocorrência de frutos, às vezes, providos de sementes com arilo. A 
predominância de frutos secos sugere que a dispersão por fatores abióticos pode favorecer a 
riqueza de leguminosas. Entretanto, a presença de frutos com atrativos a fauna sugere 
também uma importância ecológica significativa e demonstra heterogeneidade nas 
estratégias de dispersão das plantas. Desta forma, a alta representatividade de Fabaceae no 
Chaco está relacionada aos diferentes tipos de frutos com distintas estratégias de dispersão. 
 
Palavras-Chave: Florestas secas; Morfologia; Leguminosas 
 
 
 
 
 
 


