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Leguminosae é uma das famílias mais diversas do Brasil, reunindo em torno de 
222 gêneros e 2803 espécies, com grande representatividade tanto no Cerrado, 
quanto na Floresta Atlântica. A Serra da Mantiqueira se estende pelos quatro 
estados da Região Sudeste, tendo sua maior porção no estado de Minas Gerais, 
estando fragmentada ao longo de toda cadeia por diferentes formações 
vegetacionais. O objetivo deste trabalho é apresentar as espécies de 
Leguminosae que ocorrem em um fragmento de Floresta Estacional 
Semidecidual da Serra da Mantiqueira, localizado no município de Barbacena, 
como parte de um estudo em desenvolvimento sobre a flora vascular da região, 
que visa preencher as lacunas do conhecimento atual sobre a flora de Minas 
Gerais. O município de Barbacena localiza-se na região do Campo das Vertentes, 
em Minas Gerais e, por suas características físicas, estabelece um dos limites 
geográficos da Serra da Mantiqueira, cuja vegetação compartilha características 
de transição entre o Cerrado e a Floresta Atlântica. Esta área compreende um 
remanescente de cerca de 15 ha de uma propriedade particular (21° 13'S, 43° 
45'W), com altitude média em torno de 1207 m.s.m. Apresenta clima tropical 
úmido (Cwb de Köppen), temperatura média anual de 18,4°C e média de 
precipitação anual de 1519 mm. Foram realizadas coletas entre os meses de 
novembro de 2011 e maio de 2016, por meio de caminhadas livres, percorrendo 
trilhas preexistentes, cursos d’água, além de trilhas abertas especificamente para 
este estudo, cobrindo a maior extensão possível em cada expedição de coleta. O 
material testemunho foi depositado no Herbário Leopoldo Krieger (CESJ) e no 
Herbário Dimitri Sucre (RB). Foram encontradas 17 espécies de Leguminosae 
distribuídas em 11 gêneros. A subfamília Papilionoideae foi a mais 
representativa com 11 espécies, seguido de Caesalpinioideae, com quatro, e 
Mimosoideae, com duas. Chamaecrista é o genero mais diverso (quatro spp). 
Todas as espécies estudadas possuem ampla distribuição e são representadas 
por plantas de hábito terrícola de áreas abertas ou bordas de matas. Uma espécie 
consta na lista vermelha de espécies ameaçadas da flora do Brasil, avaliada como 
menos preocupante (LC). Nossos resultados reforçam a importância de estudos 
envolvendo a documentação e a caracterização da flora, podendo ser utilizado 
como referência para nortear futuras ações para conservação dos remanescentes 
florestais em Minas Gerais. 
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