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Leguminosae é considerada a terceira maior família de angiospermas com cerca de 
737 gêneros e 19.638 espécies. No Brasil reúne em torno de 222 gêneros e 2.807 
espécies e destaca-se como a mais diversa no Domínio Amazônico. A Floresta 
Nacional de Carajás, localizada no Estado do Pará, possui a maior reserva de minério 
de ferro de alto teor (66%) do mundo, sendo responsável por ¼ da produção de 
minério do Brasil. Nela ocorre um tipo especial de vegetação que cresce diretamente 
sobre afloramento férrico, chamada vegetação de canga. Essa vegetação encontra-se 
altamente ameaçada, uma vez que a canga é totalmente removida para a extração de 
minério de ferro. Em diversas pesquisas realizadas na região, Leguminosae destaca-se 
como importante componente desta vegetação. Algumas espécies, principalmente 
aquelas que possuem simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio, estão sendo 
utilizadas em experimentos de recuperação de áreas alteradas pela mineração, 
apresentado resultados positivos e confirmado esta expectativa de uso em 
revegetação. Contudo, as informações sobre a família estão restritas, em sua maior 
parte, às análises de fitossociologia e inventários florísticos. O presente trabalho teve 
como objetivo realizar o tratamento taxonômico das espécies herbáceas e arbustivas 
nativas da vegetação de canga, como apoio às ações de recuperação de áreas 
degradadas. Foram analisados os espécimes depositados nos herbários com coleção 
representativa da área de estudo e realizada uma expedição de campo ao local. Foram 
encontrados 27 táxons, pertencentes a 16 gêneros nativos de vegetação de canga. Os 
principais caracteres diagnósticos para a distinção dos táxons ocorrentes na canga 
foram: divisão do limbo foliar, tipo de fruto e tipo de inflorescência. Mimosa é o 
gênero mais representativo, com seis espécies. Quatro espécies constam na lista 
vermelha de espécies ameaçadas da flora do Brasil. Entre elas, Mimosa skinneri var. 
carajarum Barneby (CR) que é endêmica da vegetação de canga da Serra de Carajás. 
A maioria das espécies estudadas possui ampla distribuição (15 spp.), no entanto, 
cinco espécies são restritas ao Domínio amazônico e podem ser consideradas como 
prioritárias para avaliação do estado de conservação. Considerando a presença de 
nódulos radiculares com bactérias fixadoras de nitrogênio e abundância na canga, oito 
espécies nativas destacam-se para o uso em projetos de revegetação. (CAPES, Vale) 
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