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O clado Mimosoideae, inclui cerca de 82 gêneros e 3.270 espécies, com distribuição 
nas regiões tropicais e subtropicais, ocorrendo ainda nas zonas temperadas. Suas 
características principais são folhas bipinadas, flores pequenas, actinomorfas, 
agrupadas geralmente em espiga; estames mais vistosos que a flor, frutos variados e 
sementes frequentemente com pleurograma. O Parque Ecológico Engenheiro Ávidos, 
situado no Sertão Paraibano, abrange uma área de 181,98 ha, a oeste do estado, no 
município de Cajazeiras, apresenta solo do tipo Podizólico Vermelho-Amarelo de 
composição areno-argilosa, relevo que varia entre plano-suave, suave-ondulado e 
ondulado, áreas serranas com pico máximo de 650 m de elevação, fitofisionomia de 
Caatinga hiperxerófila, com formações arbustiva-arbórea aberta predominante e 
disponibilidade hídrica irregular. Abriga uma vasta diversidade, a qual vem sendo 
ameaçada por ações antrópicas como agricultura, pesca comercial e turismo 
desordenado. Buscando investigar a biodiversidade local, este trabalho objetiva 
efetuar o levantamento das espécies integrantes do clado Mimosoideae no referido 
Parque. Para tanto, foram efetuadas coletas aleatórias na área de estudo, de 
fevereiro/2017 a março/2018, realizando-se registros fotográficos, elaboração de 
descrições e uma chave analítica para separação dos táxons. O material coletado foi 
processado seguindo-se as técnicas de herborização contidas na literatura 
especializada e depositado no Herbário JPB. As análises morfológicas foram feitas no 
Laboratório de Botânica, da Universidade Federal de Campina Grande, onde estão 
disponibilizados os equipamentos necessários para o estudo. No Parque Ecológico 
Engenheiro Ávidos foram encontrados, até o presente, cinco gêneros e oito espécies, 
sendo o gênero Mimosa L., o mais representativo com quatro [Mimosa arenosa 
(Willd.) Poir., M. caesalpiniifolia Benth., M. candollei R. Grethere, M. debilis Humb. 
& Bonpl. ex Willd.], seguido por Albizia, Leucaena, Piptadenia, e Senegalia, com um 
representante cada [Albizia sp., Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit., Piptadenia 
stipulacea (Benth.) Ducke e Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose]. Assim, este 
levantamento poderá servir de base para futuras investigações que busquem a 
ampliação do conhecimento da família Leguminosae, além de auxiliar no controle da 
interferência antrópica e no desenvolvimento de medidas mitigatórias que corroborem 
para manutenção da fauna e flora nativa nesta região. (CAPES). 
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