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O Parque Ecológico Engenheiro Ávidos, considerado uma das áreas prioritárias para 
conservação da biodiversidade no Sertão Paraibano, abrange 183 ha a oeste do 
Estado, no município de Cajazeiras, exibe variações de altitudes ao longo da cadeia 
montanhosa, apresenta fitofisionomia típica de Caatinga hiperxerófila, com formações 
arbustivas-arbóreas abertas predominantes e reservatórios d’água no entorno da serra. 
Entretanto, apesar do valor ecológico já identificado, ainda são escassas informações 
acerca de sua biota, além disso, são constatados altos índices de perturbação 
antrópica, potencializados em função de áreas agriculturáveis, da pesca comercial e 
do turismo sem controle. Neste contexto, o presente trabalho objetivou investigar a 
diversidade de Rubiaceae Juss. no Parque Ecológico, visando incrementar o 
conhecimento sobre a família no semiárido paraibano, a qual é caracterizada por 
espécies lenhosas e herbáceas, de folhas simples, opostas ou verticiladas, estípulas 
interpeciolares, corola gamopétala, isostêmones, alternos aos lobos, ovário ínfero e 
frutos secos ou carnosos. Para realização do estudo, foram feitas observações em 
campo e coletas aleatórias quinzenais do material botânico, no período de maio/2014 
a maio/2016, durante as estações secas e chuvosas, as quais culminaram na 
elaboração de uma chave analítica, descrições, pranchas fotográficas dos caracteres 
diagnósticos e comentários da distribuição e fenologia dos táxons, seguindo técnicas 
usuais de taxonomia vegetal contidas na literatura especializada. Os materiais 
referenciais encontram-se depositados no Herbário Lauro Pires Xavier (JPB). As 
intervenções resultaram no reconhecimento de 12 espécies, pertencentes a 11 gêneros 
(sendo Guettarda L. o mais representativo) de Rubiaceae: [Borreria scabiosoides 
Cham. & Schltdl., Chomelia intercendens Müll. Arg., Cordiera rigida (K. Schum.) 
Kuntze, Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum., Diodella apiculata (Willd. ex Roem. 
& Schult.) Delprete, Guettarda sericea Müll. Arg., G. virbunoides Cham. & Schltdl., 
Oldenlandia tenuis K. Schum., Randia armata (Sw.) DC., Richardia grandiflora 
(Cham. & Schltdl.) Steud., Spermacoce tenuior L. e Tocoyena formosa (Cham. & 
Schltdl.) K. Schum.]. A efetuação de pesquisas sobre a flora local, além de contribuir 
para o detalhamento taxonômico da família, podem ampliar os dados que evidenciam 
a relevância ecológica no Parque e a instituição de medidas conservacionistas nos 
demais ambientes correlatos no Sertão Paraibano. (CAPES) 
 
Palavras-chave: Flora, Taxonomia, Sertão Paraibano. 
 

mailto:willianeparaujo@hotmail.com

