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A Serra da Arara, (6º 49’07, 9719’’S; 38º32’22, 94011’’ W), localizada no Alto Sertão 
Paraibano, microrregião de Cajazeiras, abrange três municípios, Cajazeiras, São João 
do Rio do Peixe e Santa Helena, com área de 4,59 km² e elevação média de 428 m, 
solos argilosos a pedregosos, vegetação arbustivo-arbórea aberta, disponibilidade 
hídrica irregular, com períodos secos mais longos que chuvosos e temperaturas médias 
anuais típicas da Caatinga. Abriga uma diversidade biológica nunca antes investigada, 
entretanto, ações antrópicas intensas vêm ameaçando a permanência das formas de vida 
neste ambiente. Diante deste cenário, foi evidenciada a predominância de 
representantes da família Rubiaceae, principalmente da tribo Spermacoceae, 
corroborando assim, com os centros de dispersão de suas espécies, já descritos para a 
região neotropical. A tribo apresenta em geral, ervas ou subarbustos, com estípulas 
fimbriadas, frutos esquizocárpicos ou capsulares, de deiscências variadas, raramente 
indeiscentes, ou ainda drupáceos. Desta forma, em função da ausência de informações 
florísticas na Serra da Arara, este trabalho foi desenvolvido, objetivando realizar o 
levantamento das Spermacoceae, contribuindo assim, para o conhecimento da flora 
regional. A partir de coletas aleatórias, efetuadas na área de estudo, de fevereiro/2015 
a maio/2016, produziram-se registros fotográficos, descrições e uma chave analítica 
para identificação dos táxons. O material coletado foi processado seguindo-se as 
técnicas de herborização contidas na literatura especializada e depositado no Herbário 
JPB. As análises dos caracteres morfológicos foram feitas no Laboratório de Botânica, 
da Universidade Federal de Campina Grande, onde estão disponibilizados os 
equipamentos necessários. Atualmente, na Serra da Arara, a tribo Spermacoceae está 
constituída por dez espécies e seis gêneros [Borreria brownii (Rusby) Standl., B. 
capitata (Ruiz & Pav.) D.C., B. scabiosoides Cham. & Schltdl., Diodella apiculata 
(Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete, D. teres (Walter) Small., Oldelandia tenuis K. 
Schum., Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud., Richardia sp., Spermacoce 
tenuior L. e Staelia virgata (Link ex Roem. & Schult.) K. Schum.]. Assim, os dados 
ora obtidos poderão embasar a ampliação de futuros estudos em Rubiaceae, elencando 
a diversidade da família, além de subsidiar o desenvolvimento de programas e 
iniciativas que busquem a preservação, conservação e manutenção da variedade 
biológica na área. (CAPES) 
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