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Papilionoideae DC., a maior subfamília de Leguminosae Juss., apresenta ampla 

distribuição em distintos domínios do Brasil.  Referências da riqueza de espécies de 

Papilionoideae estão desatualizadas para o Pantanal sul-matogrossense. Esta pesquisa 

objetivou verificar qual a riqueza de árvores e arbustos de Papilionoideae ocorrentes no 

Pantanal sul-matogrossense, em quais fitofisionomias ocorrem predomínio de espécies, e 

como se caracteriza o conjunto de espécies. A pesquisa foi realizada a partir do 

levantamento de dados de árvores e arbustos de Papilionoideae catalogados em Herbários 

online e da análise de exsicatas catalogadas no Herbário CGMS. A identificação dos 

espécimes foi efetuada por meio de análise dos materiais e uso de literatura. Os nomes 

botânicos estão de acordo com o site Flora do Brasil 2020: em construção. Confirmamos 

71 espécies distribuídas em 33 gêneros. Machaerium Pers., Andira Lam., Desmodium 

Desv. são os gêneros mais representativos no Pantanal sul-mato-grossense. O hábito 

arbóreo ocorre em aproximadamente 67% das espécies confirmadas e o arbustivo em 33%. 

Verificamos maior registro de espécies no cerrado (27%), mata ciliar (19%), floresta 

estacional decidual (18%), floresta estacional semidecidual (16%), áreas alagáveis 

incluindo pirizal, caronal e campo (11%), capão (5%) e mata de galeria (4%), sendo o 

cerrado lato sensu a fitofisionomia com maior riqueza de árvores e arbustos. Dentre as 

espécies registradas, 45% são tolerantes ou ocorrem em regiões de alagamento. As 

espécies de Papilionoideae apresentam registros nas 8 sub-regiões do Pantanal sul-

matogrossense, o que inclui toda a área desta ecorregião. Verificamos uma concentração de 

coletas de Papilionoideae no oeste do Estado em reduzido número de sub-regiões, 

denotando a necessidade de expedições botânicas em outras regiões, o que potencialmente 

contribuirá para o aumento em riqueza do grupo estudado. 
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