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A lamilia Lcguminosac encontra-se organizada em três subfarnilias, Mimosoidcac,
Cacsalpinioidcac e Papilionoidcac, envolvendo 727 gêneros c 19.325 espécies. Mirnosoidcac
apresenta quatro tribos, 78 gêneros e cerca de 3.270 espécies; dois terços das espécies
conhecidas dessa subfarni lia concentram-se em apenas três gêneros (Acucio, lng« e Miuiosaí;
distingui-se das demais. principalmente, por apresentar flores actinomortas c corola eOI11
prcfloraçào valvar, [rcqücntcrncntc gamopétala; está distribuída principalmente nas faixas
tropical e subtropical. A tribo Mimoscac possui 40 gêneros c cerca de 869 espécies. das quais,
aproximadamente 500 pertencem ao gênero Mimoso. Para composição deste trabalho
realizou-se o levantamento dessa tribo no estado do Pará, sendo a primeira fase realizada no
acervo do l lcrbário IAN (Ernbrapa Amazônia Oriental), o qual conta com suas coleções
informauzadas através elo Softwarc BRAHMS (Botanical Rcscarch anel Hcrbarium
Managcmcnt Systcm). Esse banco de dados, ainda, não está concluído, pois se encontra em
rase de correção das in formações digitadas. Todos os dados de M imoscac foram eon feridos
com a imagem da respectiva cxsicata e corrigidos, quando necessário, diretamente na parte
principal do sistema Brahms. As informações e as imagens das cxsicatas, que não constavam
no banco de dados. foram organizadas em RDE (entrada rápida de dados) e importadas para a
parte principal do sistema. A grafia das espécies roi confcrida e atualizada de acordo com os
sitcs i.: ;'.\ "_ ,:il'P:''''''~:~ e Il!,p_~'~'\ vv. .ii1;tI-,-,-il'-'... Através ela revisão de Mimosa,
realizada por Burncby em 1991. atualizou-se a identificação das amostras do Hcrbário IAN
citadas nessa obra. A seguir, os dados das cxsicatas dessa tribo, colctadas no Estado do Para,
foram extraídos para elaborar ti lista preliminar que conta com 2.336 registros, classificados
nos seguintes gêneros: Mimosa (26 espécies), Parkia (12), Stryphnodendron (seis),
Piptadcnia (quatro), Pscudopiptadcnia (três), Neptunia (duas). Entada (duas), Lcucaena
(dU~IS). Aclcncuuhcra (uma), Anodcnanthcra (uma), Pentaclcthra (uma), Parapiptaclcnia
(uma). Plathvmeuia (uma) c Diuizict (uma espécie). A segunda fase deste trabalho será
realizada nos hcrbários MCi, INPA, RB. MO, NY e K. (CNPq. PIME-MCT-l:ll1brapa).
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