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RESUMO
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O Programa de Pesquisa e Biodiversidade do Semi-árido desenvolve atividades
 de inventário e coleções biológicas, dentre as quais está a organização de listas
 florísticas para áreas de relevante interesse biológico, com o objetivo de
 desenvolver estratégias de conservação e preservação. Na Bahia, dentre essas,
 está a região de Pilão Arcado que é considerada como uma área de extrema
 importância biológica, sendo parte da ecorregião das Dunas do São Francisco.
 Atualmente, estudos de biodiversidade e ecologia vêm sendo desenvolvidos na
 área como parte do projeto. No entanto, não há uma lista florística compilada para
 a área, sendo essa de grande importância para caracterizar a vegetação e
 possibilitar estudos mais avançados na região. Sendo assim, este trabalho tem
 por objetivos: gerar uma listagem florística para a região de Pilão Arcado a partir
 do material depositado no Herbário da Universidade Estadual de Feira de
 Santana e auxiliar os pesquisadores na identificação dos espécimes desta região.
 Os espécimes estudados encontram-se depositados no referido herbário e foram
 processados segundo técnicas usuais de herborização. A identificação ocorreu
 com a ajuda de especialistas, bem como por comparação das exsicatas
 existentes, identificadas anteriormente por pesquisadores/especialistas, e quando
 necessário foram enviadas duplicatas para determinação em outras instituições.
 Foram levantadas na área de estudo 86 famílias e 800 espécies. As famílias mais
 representativas foram Leguminosae (235 espécies), Euphorbiaceae (54) e,
 Malvaceae (46). Entre as Leguminosae os gêneros mais representativos foram
 Mimosa, Senna, Chamaecrista, Bauhinia. Na família Malvaceae foram Walteria e
 Pavonia. Dentre as famílias identificadas na área de estudo, Bignoniaceae,
 Eriocaulaceae e Leguminosae têm fortes indícios de apresentarem espécies
 novas e possivelmente um gênero novo que serão descritos posteriormente. As
 espécies: Cardiospermum corindum L., Chamaecrista nictitans (L.) Moench,
 Croton heliotropiifolius Kunth, Heliotropium procumbens Mill., Jatropha mollissima
 (Pohl) Baill., Herissantia crispa (L.) Brizicky, H. tiubae (K. Schum.) Brizicky, Senna
 rizzinii H.S. Irwin & Barneby além de ocorrer na região das Dunas do São
 Francisco, ocorreram também em Senhor do Bonfim, Serra do Ramalho, Morro
 do Chapéu.Três das espécies encontradas na área de estudo: Croton japirensis
 Müll. Arg., C. paludosus Müll. Arg.e C. tridentatus Mart. ex Müll. estão entre as 16
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 espécies ameaçadas no estado da Bahia. Oito espécies raras são encontradas
 na ecorregião de estudo sendo elas: Chamaecrista cuprea, Crotalaria
 brachycarpa, Mimosa setuligera Harms. e Pterocarpus monophyllus Klitg.,
 L.P.Queiroz & G.P.Lewis
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