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Passados cinco anos da primeira versão da Lista de Espécies da Flora do Brasil, a 
diversidade de Angiospermas foi reavaliada e os resultados obtidos foram recentemente 
publicados. A análise das 32086 espécies mostrou que Leguminosae é a primeira no 
ranking das dez famílias com maior riqueza de espécies na flora brasileira: 2756 
espécies, 54,7% endêmicas. Análises filogenéticas sustentam Leguminosae como uma 
família monofilética, entretanto Caesalpinioideae é parafilética, enquanto Mimosoideae 
e Papilionoideae, embora monofiléticas, necessitam de ajustes nas circunscrições de 
suas tribos. O presente trabalho objetiva responder a quatro amplas questões: qual a 
riqueza dos táxons mimosoides no contexto das leguminosas brasileiras? Qual a 
distribuição nos biomas e nas divisões geopolíticas do país? Evidenciam-se padrões de 
endemismo? Quais as formas de vida das espécies? O banco de dados disponível na 
publicação que tratou a diversidade de Angiospermas brasileiras foi a fonte de consulta 
para as mimosoides e também para  as análises. A atualização de espécies descritas para 
o Brasil no período de março de 2015 a maio de 2016 foi obtida  a partir do IPNI. No 
total,  49 leguminólogos  trabalharam na família e destes, 12 validaram as espécies 
mimosoides. No Brasil ocorrem 821 espécies de Mimosoideae nativas (29,7%, das 
Leguminosae brasileiras) e 60% são endêmicas à flora do país. Dentre os 34 gêneros 
que ocorrem no Brasil destacam-se com maior riqueza de espécies (≥ 10 espécies): 
Mimosa, Inga, Calliandra, Senegalia, Abarema, Piptadenia, Stryphnodendron, Zygia, 
Parkia e Albizia. O total de espécies de Mimosa e Inga representam 61% das espécies 
mimosoides e 17,7% das leguminosas brasileiras. As análises de riqueza em biomas 
brasileiros e de endemismos (endêmica do Brasil e do bioma) revelaram as seguintes 
concentrações de espécies: Cerrado (345; 48,6% endêmicas), seguido da Floresta 
Atlântica (280; 46,7% endêmicas), Amazônia (270; 13% endêmicas), Caatinga (167; 
38,3% endêmicas), Pantanal (28; 7%endêmicas) e Pampa (23; 17,3% endêmicas).  Os 
cinco estados com maior número de espécies e   relação de endemismos (endêmica do 
Brasil e da UF) são: Bahia (248; 27,4% endêmicas), Minas Gerais (238; 23% 
endêmicas), Amazonas (209; 5,2% endêmicas), Pará (178; 5% endêmicas) e Goiás 
(169; 27,8%). Todas as formas de vida estão representadas, entretanto árvore é 
predominante nas mimosoides brasileiras (39,3% das espécies). 
 
Palavras-chave: Bioma, endemismo, Fabaceae, riqueza.  
 


