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Como parte das atividades desenvolvidas através do Projeto de Pesquisa
 "Diversidade de Rubiaceae na Ibiapaba Norte, Ceará, Brasil", este trabalho foi
 realizado na Cachoeira do Poção que está localizada no Município de Ubajara,
 cerca de 2,9 km do Parque Nacional. Esta área apresenta altitude variando de
 800-950 m com vegetação predominante de Mata Atlântica e clima tropical
 quente úmido. A família Rubiaceae, a quarta maior dentre as Angiospermas, tem
 cerca de 637 gêneros e de 12.000 espécies, ocorrendo principalmente em áreas
 tropicais e subtropicais do mundo. A família é representada por lianas, ervas,
 subarbustos, arbustos e árvores, caracterizando-se pelas suas folhas opostas,
 estípulas interpeciolares, corola isostêmone e ovário ínfero, além de seu alto
 potencial fitoquímico, madeireiro, medicinal, comestível e ornamental sendo ainda
 bioindicadoras de áreas úmidas e matas preservadas, servindo de fonte potencial
 de pesquisas aplicadas. Os objetivos deste trabalho foram catalogar as espécies
 de Rubiaceae encontradas na Cachoeira do Poção que irá complementar os
 dados sobre a família para a Ibiapaba Norte. O material proveniente das coletas
 foi identificado com base na literatura e consulta a especialista. Os dados obtidos,
 até o momento, demonstram uma significativa representatividade das Rubiaceae
 na referida área de estudo, resultando num total de 15 espécies distribuídas em
 oito gêneros. Psychotrieae se destaca como a tribo mais representativa com três
 gêneros. Borreria G. Mey destaca-se como o gênero mais representativo
 apresentando quatro espécies, seguido de Psychotria L. (3), Palicourea Aubl. (2)
 e Oldenlandia (2), destacando-se O. herbacea (L.) Roxb., uma nova ocorrência
 para o Estado do Ceará. Os demais gêneros apresentam uma espécie cada.
 Esses dados confirmam a representatividade das Rubiaceae na referida área, um
 importante remanescente florestal da Ibiapaba Norte.
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