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Estudos morfoanatômicos são relevantes para taxonomia e filogenia da família 
Rubiaceae (uma das mais diversas dentre as Angiospermas), podendo evidenciar a 
plasticidade de seus táxons em relação às variações ambientais nos diferentes 
ecossistemas. Contudo, informações da morfologia estrutural do grupo em formações 
vegetacionais típicas da Caatinga ainda são insipientes. Neste contexto, o presente 
trabalho foi desenvolvido visando caracterizar a morfoanatomia foliar de Rubiaceae 
herbáceas ocorrentes em regiões serranas do Sertão Paraibano. Para tanto, foram 
feitas análises em 15 representantes distribuídos na área de estudo [Borreria brownii 
(Rusby) Standl., B. capitata (Ruiz & Pav.) DC., B. scabiosoides Cham. & Schltdl., B. 
verticillata (L.) G. Mey., Diodella apiculata (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete, 
Diodella sp., Mitracarpus baturitensis Sucre, M. salzmannianus DC., M. cf. 
steyermarkii E.L.Cabral & Bacigalupo, Oldenlandia tenuis K. Schum., Richardia cf. 
brasiliensis Gomes, R. grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud., Richardia sp., Staelia 
virgata (Link ex Roem. & Schult.) K. Schum. e Spermacoce tenuior L.] para 
elaboração das respectivas morfodiagnoses, a partir de secções transversais e 
paradérmicas à mão livre de amostras frescas, seguindo-se técnicas usuais descritas na 
literatura, com o auxílio de microscópio óptico e estereomicroscópio. Com base nos 
dados obtidos foram elencados os seguintes padrões morfoanatômicos das espécies 
estudadas: folhas opostas ou verticiladas (B. verticillata), sésseis, subsésseis (R. cf. 
brasiliensis), raro pecioladas (B. brownii); membranácea ou cartácea, venação 
camptódroma ou eucamptódoma. Tricomas tectores não-ramificados nas duas fases. 
Lâmina anfiestomática, anfi-hipoestomática ou hipoestomática (O. tenuis), estômatos 
paracíticos distribuídos aleatoriamente. Epiderme uniestratificada em secção 
transversal. Mesofilo dorsiventral com parênquima paliçádico adaxial e vários 
estratos de lacunoso frouxo ou compactado. Nervura mediana em secção transversal 
convexa abaxialmente, epiderme uniestratificada, colênquima angular, raro anelar (S. 
tenuior) com células menores que as do parênquima cortical. Feixe vascular em forma 
de arco aberto com células floemáticas envolvendo o xilema. Os padrões 
morfoanatômicos ora apresentados apontam possíveis tendências adaptativas 
ecofisiológicas das Rubiaceae herbáceas aos fatores abióticos da região, além disso, 
podem subsidiar investigações futuras sobre a flora no Sertão Paraibano. 
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