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A flora do Estado do Espírito Santo ainda é pouco estudada e sua elevada riqueza tem 
sido apontada em estudos recentes. A tribo Mimoseae possui 41 gêneros e cerca de 860 
espécies. É uma das quatro tribos da subfamília Mimosoideae, que pertence à família 
mais diversa da flora do Brasil, Leguminosae. Este trabalho teve como objetivo o 
estudo florístico e taxonômico dos gêneros e espécies da tribo Mimoseae, ocorrentes 
no Espírito Santo. Foram consultadas as coleções dos herbários localizados neste 
Estado, dos herbários HUEFS e RB, além de coleções disponíveis em herbários 
virtuais. As expedições de campo para observação e coleta de material ocorreram entre 
abril de 2014 e julho de 2015. Foram elaboradas descrições, diagnoses morfológicas, 
ilustrações e mapas, e apresentados comentários sobre a distribuição geográfica, 
fenologia reprodutiva e variações morfológicas. Foram descritos e analisados os 
nectários extraflorais (Nefs). São apresentadas uma matriz e chaves de identificação 
para os gêneros e para as espécies com base nos caracteres vegetativos e reprodutivos, 
e uma chave baseada nos nectários extraflorais. No Espírito Santo, ocorrem dez gêneros 
e 46 táxons: Anadenanthera (2 spp.), Leucaena (1 sp.), Mimosa (21 spp.), Neptunia (1 
sp.), Parapiptadenia (1 sp.), Parkia (1 sp.), Piptadenia (6 spp.), Plathymenia (1 sp.), 
Pseudopiptadenia (7 spp.) e Stryphnodendron (3 spp.), o que representa um aumento 
de 40% no número de espécies em relação à lista da Flora do Espírito Santo. No Estado 
ocorrem 66% dos 16 gêneros listados para o Brasil e 8% da diversidade de espécies 
brasileiras de Mimoseae. Foram registradas 18 novas ocorrências de táxons de 
Mimoseae no Estado. Dos 46 táxons de Mimoseae ocorrentes no Espírito Santo, 26 
possuem nectários extraflorais, correspondendo a 56% das espécies estudadas, sendo 
que seis deles estão sendo descritos pela primeira vez. (CAPES) 
 
Keywords: Mimosoideae, Flora, Mata Atlântica, Taxonomia. 


