
As flores têm cálice com cinco sépalas fundidas e corola com cinco 
pétalas livres e são polinizadas por insectos. São em geral hermafroditas, 
com 10 ou mais estames, ovário superior, regulares ou irregulares. Em P 
(ver  imagem),  as  flores  têm  uma  corola  zigomorfa,  denominada 
papilionácea, e forma muito reconhecível. Duas das pétalas unem-se e 
formam a quilha, em forma de barco, na parte inferior da flor, sendo a 
quilha ladeada por duas asas e coroada no topo pelo estandarte, uma 
pétala alargada que envolve as outras. Em C, as flores são zigomorfas 
(Cercis) ou actinomorfas, de pétalas iguais e livres (Bauhinia), por vezes 
vistosas.  Em  M,  as  flores  são  actinomorfas  e  formam inflorescências 
globosas,  com pétalas  pequenas e estames com filamentos coloridos, 
abrindo as flores de cada inflorescência todas ao mesmo tempo (Acacia). 
O fruto típico, vagem ou legume, é em geral seco e deiscente ao longo 
de duas suturas longitudinais, podendo ser indeiscente ou modificado, 
em sâmara (Tipuana), ou outros tipos de fruto.

É a segunda família mais importante em termos económicos. No 
mundo  antigo,  todos  os  polos  de  desenvolvimento  da  agricultura 
incluíram  legumes,  devido  ao  alto  teor  proteico  dos  seus  frutos  e 
sementes  e  à  capacidade  de  fertilizar  naturalmente  os  solos.  No 
presente,  as  espécies  mais  importantes  são  a  soja  (Glycine  max),  a 
ervilha (Pisum sativum), o feijão (Phaseolus vulgaris), a alfafa (Medicago 
sativa),  o  grão-de-bico  (Cicer  arietinum),  a  fava  (Vicia  faba),  o 
amendoim (Arachis hypogae) e as lentilhas (Lens culinaris). O corante 
anil  ou indigo  (Indigofera  tinctoria),  o  alcaçuz  (Glycyrrhiza  glabra),  a 
goma arábica (Acacia senegal) e o catechu (Acacia catechu) são outros 
exemplos de produtos derivados de legumes.

O  Jardim  Botânico  da  Universidade  de  Lisboa  tem  mais  de  40 
espécies  de  legumes,  das  três  sub-famílias,  de  pequenas  herbáceas 
(Securigera securidaca) a  grandes árvores (Erythrina caffra).
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A família Leguminosae ou Fabaceae é a terceira família de plantas 
mais numerosa, com cerca de 700 géneros e 19000 espécies espalhadas 
por todo o mundo. Inclui árvores, arbustos, sub-arbustos, trepadeiras, 
herbáceas, plantas xerófitas e aquáticas. Tradicionalmente divide-se em 
três  subfamílias,  por  vezes  consideradas  famílias  independentes.  A 
Papilionoideae (P), com mais de 14000 espécies, é mais abundante em 
climas temperados e frios. A  Mimosoideae (M) com 3000 espécies e a 
Caesalpinioideae (C) com 2000 são mais abundantes nos trópicos e sub-
trópicos.  A  família  é  rica  em  espécies  com  nódulos  nas  raízes  com 
bactérias fixadoras de azoto: 95% em P, 65% em M e 30% em C.

As folhas são normalmente alternas, compostas e com um par de 
estípulas que podem ser aumentadas (Lathyrus) ou transformadas em 
espinhos,  por  vezes  habitados  por  colónias  de  formigas  (Acacia). 
Presença  ocasional  de  nectarios  extra-florais.  As  folhas  podem  ser 
paripinuladas  (Gleditsia,  Tipuana) ou  imparipinuladas  (Robinia), 
trifoliadas  (Trifolium,  Medicago),  unifoliadas,  raramente  digitadas 
(Lupinus),  com  frequência  bipinuladas  em  Mimosoideae e 
Caesalpinioideae (Acacia, Mimosa). A folha está por vezes reduzida a um 
filódio (Acacia) ou a uma gavinha trepadora, por vezes derivada apenas 
do folíolo terminal (Vicia).
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