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 Apocynoideae Burnett. é uma das três subfamílias de Apocynaceae Juss. ocorrentes 
no Brasil, representada por cerca de 860 espécies e 83 gêneros, composta em sua 
maioria por plantas trepadeiras. Este trabalho tem por objetivo apresentar um 
tratamento taxonômico da subfamília na porção oriental da região Nordeste do Brasil, 
em ambientes de Caatinga e Floresta Atlântica. A área de estudo compreende os 
Estados que compõem a região Nordeste Oriental, sendo Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Os espécimes coletados foram tratados de acordo 
com metodologia usual em taxonomia, identificados e incorporados ao acervo do 
Herbário Geraldo Mariz (UFP) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 
duplicatas enviadas a herbários da região. Para mais informações sobre as espécies, 
foram analisadas as coleções dos herbários ASE, EAC, EAN, HCDAL, HST, HTSA, 
HUVA, HVASF, IPA, JPB, PEUFR, MAC, UFP e UFRN. Foram registradas 24 
espécies distribuídas em sete gêneros, sendo Mandevilla Lindl. o mais diverso, com 
nove espécies. A Mata Atlântica deteve o maior número de espécies, sendo 
representada por 22 espécies, destacando-se Forsteronia leptocarpa (Hook. & Arn.) 
A. DC. e Mandevilla sellowii (Müll. Arg.) Woodson endêmicas do domínio. Na 
Caatinga o grupo é representado por 14 espécies, sendo Mandevilla catimbauensis 
R.F. Souza-Silva, A. Rapini & J.F. Morales e M. leptophylla (A. DC.) K. Schum. 
restritas a esse ambiente, enquanto Forsteronia pubescens A. DC., Mandevilla 
sellowii e Odontadenia lutea (Vell.) Markgr. têm sua área de distribuição ampliada no 
Nordeste. Prestonia annularis (L.f.) G. Don é um novo registro para a região. O 
hábito trepador foi o melhor representando, sendo 23 espécies com o tipo de 
comportamento. O trabalho traz descrições, comentários sobre cada espécie, sua área 
de distribuição, chave de identificação e ilustrações. Conclui-se que a região do 
Nordeste Oriental do Brasil abriga uma rica flora de representantes de Apocynoideae, 
a maioria trepadeiras, sendo mais abundantes na Floresta Atlântica. (Capes). 
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