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A família das Rubiaceae ocupa o quarto lugar de todo o reino vegetal em número de espécies. No Brasil está 
representada por 18 tribos, 101 gêneros e 1.010 espécies distribuídas nas diferentes formações vegetais. 
Com o objetivo de contribuir para o conhecimento da distribuição geográfica da família na Paraíba, reali-
zou-se uma pesquisa com dados de doze Herbários da região Nordeste, utilizando-se como ferramenta de 
pesquisa o SpeciesLink, dados da Flora Brasil e o google maps, sendo as informações organizadas em uma 
planilha Excel para melhor visualização dos dados. Os registros de Rubiaceae encontrados totalizam 2.191, 
distribuídos em sete Herbários, sendo o Herbário Lauro Pires Xavier o que apresentou maior registro. Com 
relação à distribuição geográfica observa-se que das 04 Mesorregiões paraibana, a Zona da Mata possui o 
maior número de dados com 1.485 registros. E das 23 Microrregiões, 02 se destacam por apresentar o maior 
número de registros: o Litoral Norte com 770 registros e João Pessoa com 620 registros, apresentando o 
município de Mamanguape, no Litoral Norte, com 532 registros. O estudo envolveu 29 espécies endêmicas, 
06 espécies introduzidas e 01 espécie sem identificação. O gênero Psychotria foi o mais representativo, com 
302 registros e o mais diverso com 10 espécies. A espécie Guettarda platypoda (DC) é a melhor represen-
tada com 122 registros. Constata-se, então, que a família Rubiaceae está distribuída em todas as Mesor-
regiões e Microrregiões paraibanas, possuindo boa abrangência geográfica. Espera-se que os resultados 
encontrados contribuam para o conhecimento da dinâmica populacional da família Rubiaceae.
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