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RESUMO
O presente trabalho foi realizado em um remanescente florestal com uma área de aproximadamente 58 ha, localizado na
Fazenda Escola UNICESUMAR, situado à margem esquerda do córrego Morangueiro (23°21'60" S e 51°57'74" W), no
município de Maringá, Paraná. E teve como objetivo realizar o levantamento florístico das Mimosoideae e contribuir com
o conhecimento da flora do estado do Paraná. Através de coletas mensais de material botânico, por meio de caminhadas
aleatórias. Foram coletadas amostras contendo flores e ou frutos. O material coletado foi herborizado de acordo com os
métodos usuais e incorporado no acervo do HUEM. A identificação foi realizada com emprego de bibliografia específica
e por comparação com o material do acervo do HUEM e HCF, seguindo-se o sistema APG III e elaboradas chaves de
identificação. Deste modo, foram coletadas e identificadas oito espécies de Fabaceae Mimosoideae, distribuídas nos
gêneros:  Albizia,  Callindra,Enterolobium,  Inga,  Leucaena,  Parapiptadenia  e Senegalia, sendo  apenas  uma  espécie
exótica invasora. O gênero mais representativo foi o  Inga com duas espécies e os demais gêneros representado por
apenas uma espécie. As espécies registradas constituem importantes espécies da flora do Paraná. Estando distribuídas
por todos os ambientes do remanescente.

PALAVRAS-CHAVE: Córrego Morangueiro; Material Botânico; Remanescente Florestal.

1 INTRODUÇÃO

A família Fabaceae é a terceira maior dentre as angiospermas em número de espécies, com
aproximadamente 19.500 espécies compreendidas em 750 gêneros distribuídas no mundo; no Brasil
ocorrem 221 gêneros e 2800 espécies (LEGUME MORPHOLOGY SYMPOSIUM, 2015). Apresenta
distribuição  cosmopolita  com  maior  concentração  nas  regiões  tropicais  e  subtropicais  (LEWIS,
1987). Caracterizam-se por apresentar diversos hábitos, desde herbáceas, subarbustos, arbustos,
árvores  a  lianas.  E  segundo  APG  III  (2009)  a  família  Fabaceae  compreende  as  subfamílias
Caesalpinioideae, Faboideae e Mimosoideae.

Do  ponto  de  vista  ecológico,  as  Fabacea  se  destacam na  dominância  que  possuem na
Floresta  Atlântica  (LIMA,  2000),  estando  presentes  nos  mais  variados  ambientes,  formam
associações micorrizicas e fixam o nitrogênio atmosférico e tornam as leguminosas importantes para
a  fertilização  natural  do  solo,  principalmente  em pastagens,  áreas  agrícolas  e  na  regeneração
florestal (LEWIS, 1987).

Além da importância ecológica, Leguminosae destaca-se pela importância econômica, através
de seu cultivo pode-se aumentar a produção de proteína utilizada na alimentação humana e animal
(BORGES,  2010;  LEWIS,  1987),  a  família  também  tem  importância  na  indústria  madeireira,
apicultura, paisagismo, produção de tintas, vernizes, cosméticos e indústria farmacêutica (LEWIS,
1987), além de diversas espécies serem utilizadas em reflorestamentos (LORENZI, 2008; 2009a;
2009b). 

Dessa forma,  a  subfamília  Mimosoideae é  a  segunda mais  rica  em número de espécies
dentre a família Fabaceae; apresentando cerca de 3.270 espécies, distribuídas em 82 gêneros, e
são encontradas nas regiões tropicais, subtropicais e temperadas do mundo (LEWIS et al., 2005).
Lima (et al., 2014) cita para o Brasil 819 espécies agrupadas em 35 gêneros. Porém, são poucos os
estudos taxonômicos desenvolvidos especificamente com a subfamília Mimosoideae. 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo realizar levantamento florístico de 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Mimosoideae em um remanescente florestal na Fazenda Escola UNICESUMAR, a fim de identificar
e reconhecer as espécies de Mimosoideae que ocorrem nesta região. Contribuindo assim, com o
conhecimento da flora do estado do Paraná, podendo subsidiar futuras estratégias de conservação e
preservação da área em estudo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  área  de  estudo  constitui  um  remanescente  florestal,  de  aproximadamente  58  ha
pertencente à Fazenda Escola do Centro Universitário de Maringá- UNICESUMAR, localizados na
margem esquerda do Córrego Morangueiro, na Estrada Morangueira próxima à rodovia PR-317 no
Município de Maringá, PR (23°21'0.60"S e 1°51'57.74"W) com altitude média de 416 m. 

O  clima  de  acordo  com  a  classificação  de  Köppen  é  do  tipo  Cfa-  Clima  Subtropical
Mesotérmico,  (IAPAR,  2014).  E  o  solo  conforme  sua  formação  geológica,  basáltico  com solos
lateríticos,  popularmente  conhecidos  por  Terra  Roxa  (EMBRAPA,  2014).  Já  a  vegetação  está
inserida no Domínio Fitogeográfico da Mata Atlântica (EMBRAPA, 2014), e na Região Fitoecológica
da Floresta Estacional Semidecidual (FES) (IBGE 2012; RODERJAN et al., 2002).

Para  o  levantamento  florístico  foram  realizadas  expedições  ao  remanescente  florestal,
distribuídas inicialmente entre os meses de maio de 2009 a outubro de 2011, e em junho de 2014
(sendo 11 coletas em 2009, 24 em 2010, 10 em 2011 e duas em 2014). As coletas foram realizadas
por meio  de caminhadas aleatórias onde foram amostrados os indivíduos em estágio reprodutivo,
anotando-se observações sobre a planta, como: porte, altura, presença de botões, flores e frutos,
bem como odor e coloração dos mesmos (JUDD et al, 2009).

Os materiais foram herborizados de acordo com os métodos usuais (FIDALGO; BONONI,
1989) e acervadas na coleção do Herbário da Universidade Estadual de Maringá (HUEM). Para a
identificação taxonômica foram realizadas consulta  as  bibliografias  especializadas,  comparações
com outros herbários e ajuda de especialistas, seguindo APG III (2009). Além da lista das espécies,
foram elaboradas chaves de identificação para as espécies registradas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram  registradas  para  a  Subfamília  Mimosoideae  oito  espécies,  distribuídas  em  sete
gêneros: Albizia, Callindra, Enterolobium, Inga, Leucaena, Parapiptadenia e Senegalia, (QUADRO 1)
abaixo segue chave de identificação das espécies. O gênero mais representativo foi o  Inga com
duas espécies e os demais gêneros representado por apenas uma espécie. Em um levantamento
florístico realizado na mesma área do presente estudo a família mais representativa foi Fabaceae
com 31 espécies, sendo 14 espécies da subfamília Faboideae, 09 da subfamília Caesalpinioideae e
oito de Mimosoideae (GARCIA et al., 2017). 

Quadro1: Espécies  de  Mimosoideae  registradas  no  remanescente  florestal  da  Fazenda  Escola
UNICESUMAR. 
ESPÉCIE NOME POPULAR REGISTRO NO HUEM
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart farinha-seca 23459
Calliandra foliolosa Benth. sarandi 23133
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong timburi 23120
Inga marginata Willd. ingá 23119
Inga vera Willd. ingá 24080
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit* leucena 24082
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan gurucaia 20465
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose monjoleiro 24062
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Fonte: Fazenda Escola UNICESUMAR. 

As espécies estão distribuídas ao longo de todo remanescente, estando presentes na borda,
interior, áreas secas e úmidas na margem do Córrego Morangueiro. 

Relação de espécies organizadas em chave de identificação para Mimosoideae (Fabaceae) encontradas na 
Fazenda Escola UNICESUMAR
1. Ramo armado...................................................................................................................................................2
   2. Folhas com 9 a 10 pares de pinas; foliólulos com 23‒34 pares; presença de espinhos na raque;  estames
       mais de 10; glândula apical da antera ausente; filetes  fundidos apenas na base, não formando um  tubo; 
       ovário viloso e estipitado; corola pubescente; fruto legume ......................................Senegalia polyphylla 1
1’. Ramo inerme...................................................................................................................................................3
    3. Ausência de glândulas.................................................................................................................................4
       4. Foliólulos de 26-73 pares; pinas de 4-9 pares; presença de estípulas foliáceas;  inflorescência  espiga 
           globosa; filetes alvos na base e róseos no ápice; androceu com mais de 10 estames; fruto legume.......
           ..................................................................................................................................Calliandra foliolosa 3
    3’. Presença de glândulas................................................................................................................................5
       5. Presença de glândula elíptica  no pecíolo, e  outra arredondada  na inserção do par terminal de  pinas; 
           de pinas; folíolulos 43-64 pares; pinas 15-17 pares; inflorescências com flores homomórficas.................
           .......................................................................................................................................Albizia niopoides3’
       5. Glândula crateriforme presentes somente  no primeiro e  no último par  de  pinas;  folíolulos 5-20 pares;
           Pinas  4-10  pares; inflorescência  globosa;  flores  possuem  corola e  estames   brancos; estames em
           número de 10; fruto vagens agrupadas.............................................................Leucaena leucocephala 3’
       5. Glândula verruciforme, plana  ou capitada;  folíolulos 10-20 pares; pinas 4-7 pares;  Inflorescência  em
           panículas; cálice e corola com indumento seríceo externamente; fruto legume bacóide...........................
           .................................................................................................................Enterolobium contortisiliquum 3’
       5. Glândula séssil, oblonga; Folíolulos 12-39 pares; pinas 3-9 pares; inflorescências em espiga..................
           ...............................................................................................................................Parapiptadenia rigida 3’
       6. Raque foliar marginada ou 
alada...............................................................................................................7
           7.  Glândula   pateliforme;   raque  das   folhas   estreito -alada;   folíolulos  2-3  pares;   inflorescências 
                espiciformes;  fruto legume linear; sementes elípticas...............................................Inga marginata 6
           7. Glândula   pateliforme inter-folíolos;  raque alada; folíolulos  4-6 pares;  inflorescências  em  espigas 
               axilares; longos estames brancos; fruto vagem cilíndrica; semente coberta por arilo.........Inga vera 6.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode se concluir que as espécies de Mimosoideae presentes no remanescente florestal da
Fazenda Escola  UNICESUMAR,  apesar  de  estarem representadas por  um número reduzido  de
espécies, constituem importantes espécies da flora do Paraná. Estando, estas distribuídas por todos
os ambientes do remanescente, desde áreas secas até úmidas. 
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