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A tribo Cassieae (Caesalpinioideae, Leguminosae) abrange 21 gêneros e cerca de 732 
espécies, de distribuição pantropical e subtropical. Nos estudos filogenéticos mais 
recentes, apresenta-se como não monofilética, incluindo pelo menos três linhagens 
distintas. Devido à alta diversidade na região, este trabalho foi desenvolvido visando 
caracterizar os táxons de Cassieae ocorrentes no Parque Ecológico Engenheiro 
Ávidos, ampliando assim, o conhecimento dos remanescentes florísticos no Sertão 
Paraibano, além de promover iniciativas para preservação e conservação desses 
ambientes. A área de estudo apresenta fitofisionomia de Caatinga hiperxerófila com 
formações arbóreas fechadas, arbustivas e estrato herbáceo, especialmente no período 
chuvoso, com temperaturas variando entre 23-33ºC e precipitação anual média de 800 
mm. As coletas se deram de fevereiro/2017 a março/2018, o material foi herborizado, 
seguindo-se técnicas usuais em taxonomia vegetal, encontrando-se depositado no 
Laboratório de Botânica, da Universidade Federal de Campina Grande e duplicatas no 
Herbário JPB. Foram realizadas análises morfológicas, elaboração de descrições, 
chaves analíticas, e pranchas fotográficas ilustrativas das espécies encontradas no 
Parque Ecológico. Os resultados preliminares para tribo Cassieae, até o momento, são 
a presença de 11 espécies, distribuídas em dois gêneros, Senna (6) e Chamaecrista 
(5): Chamaecrista amiciella (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby, C. pilosa 
var. luxurians (Benth.) H.S. Irwin & Barneby, C. rotundifolia (Pers.) Greene var. 
rotundifolia, C. serpens (L.) Greene var. serpens, C. supplex (Mart. Ex Benth.) 
Britton & Rose ex Britton & Killip; Senna alata (L.) Roxb., S. obtusifolia (L.) H.S. 
Irwin & Barneby, S. occidentalis (L.) Link, S. siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby, 
S. spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby e S. uniflora (Mill.) H.S. Irwin & Barneby; 
das quais, 64% são lenhosas (árvores, arbustos e subarbustos) e 36% herbáceas, 
ocorrentes nos mais variados estratos vegetacionais do Parque. Portanto, conclui-se 
que este trabalho contribui para o conhecimento florístico de áreas remanescentes de 
vegetação nativa no Sertão Paraibano, além de evidenciar sua alta biodiversidade e 
necessidade de preservação. (CAPES) 
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