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Leguminosae Juss. está constituída por 770 gêneros e 19.500 espécies, sendo a 
terceira família mais diversa dentre as Angiospermas. Atualmente, é dividida em seis 
subfamílias: Cercidioideae, Detarioideae, Dialioideae, Duparquetioideae, 
Caesalpinioideae, Papilionoideae, dentre elas Cercidoideae (12 gêneros e 335 
espécies, principalmente de distribuição tropical) e Detarioideae (84 gêneros e 760 
espécies, quase exclusivamente tropicais) constituem os grupos mais basais. Por 
terem representatividade em regiões semiáridas, este trabalho foi desenvolvido, 
visando à catalogação dos táxons das duas subfamílias, Cercidoideae e Detarioideae, 
no Parque Ecológico Engenheiro Ávidos, contribuindo assim, para o melhor 
conhecimento da flora no Sertão Paraibano. A área de estudo, compreende formações 
vegetacionais típicas de Caatinga hiperxerófila, desde extratos arbóreos mais fechados 
a pontos com cobertura herbácea mais aberta, longos períodos de estiagem e em 
média apenas três meses chuvosos (fevereiro, março e abril), a temperatura varia entre 
23-33ºC. As coletas ocorreram de fevereiro/2017 a março/2018, o material foi 
processado seguindo-se as técnicas de herborização contidas na literatura 
especializada e depositado no Herbário JPB, elaboradas descrições, pranchas 
fotográficas ilustrativas e uma chave analítica para separação dos táxons. As 
descrições morfológicas feitas no Laboratório de Botânica, da Universidade Federal 
de Campina Grande, com o auxílio de equipamentos necessários para estudos 
taxonômicos. Como resultados, obteve-se, até o momento, a presença de dois gêneros 
e três espécies, sendo a subfamília Cercidoideae, mais diversa, Bauhinia pentandra 
(Bong.) Vogel ex Steud. e Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud., e Detarioideae, com 
uma, Tamarindus indica L. Vale salientar que B. pentandra tem distribuição muito 
restrita na Paraíba, ocorrendo apenas nos municípios do Sertão, enquanto B. 
cheilantha apresenta distribuição em praticamente todas as regiões geográficas do 
estado, já Tamarindus indica é uma espécie exótica, muito cultivada na região pelo 
seu potencial alimentício. Estas informações florísticas são relevantes, por se tratarem 
do primeiro registro de Leguminosae no Parque Ecológico, ampliando o 
conhecimento na área, além de subsidiar futuros estudos sobre sua biota. (CAPES) 
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