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A Mata Atlântica, segunda maior floresta brasileira, apresenta grande redução (cerca 
de 7% de sua área original) e intensa fragmentação das áreas remanescentes. Estima-
se que estes fragmentos abriguem uma riqueza de cerca de 20.000 espécies de plantas, 
sendo 40% destas endêmicas. No Brasil, mecanismos legais garantem a preservação 
deste bioma, porém, a insuficiente fiscalização permite que a atividade antrópica 
venha causando danos capazes de colocar em risco a sua diversidade biológica. As 
áreas de reserva legal podem representar uma importante contribuição para a 
preservação dessa diversidade, se convenientemente protegidas. Em Sergipe, restam 
hoje aproximadamente 1% de sua área original, resultado principalmente da pressão 
exercida por atividades como a extração seletiva de madeira e atividades agropastoris. 
O presente trabalho objetiva avaliar a riqueza florística da área de reserva legal do 
Projeto de Assentamento (P.A.) Celso Furtado, do INCRA, no município de Santo 
Amaro das Brotas, SE, e avaliar o seu estado de conservação. O assentamento, com 
30 famílias residentes, ocupa cerca de 703 ha, sendo 534 ha de reserva legal. Esta, 
localizada entre as bacias do Rio Japaratuba e Sergipe, faz divisa, a leste, com a área 
de reserva legal do P.A. Olga Benário. Um inventário florístico teve início em 
novembro de 2015. Amostras de indivíduos em estado fértil são coletadas e 
processadas de acordo com os métodos usuais, sendo incorporadas ao herbário ASE 
(UFS). A identificação é feita com a ajuda de bibliografia especializada e comparação 
com o acervo deste herbário. Até o momento, foram registradas 110 espécies, 
pertencentes a 61 gêneros e 34 famílias. As famílias Lamiaceae e Sapindaceae (cinco) 
Asteraceae, Boraginaceae, Fabaceae, Melastomataceae, Myrtaceae e Rubiaceae 
(quatro) apresentaram a maior riqueza de espécies. Os hábitos mais frequentes foram 
o arbustivo (45%) e o arbóreo (18%). Seis espécies (Lantana canescens Kunth, 
Mesosphaerum sidifolium (L'Hérit.) Harley & J.F.B.Pastore, Ruellia bahiensis (Nees) 
Morong, Ruprechtia laxiflora Meisn, Smilax rufescens Griseb e Thunbergia alata 
Bojer ex Sims) são consideradas como novas ocorrências para Sergipe. Vários casos 
de corte seletivo e pontos de queimadas foram observados na área. O maior 
envolvimento da população do assentamento na sua proteção é essencial, sendo 
indicadas ações de Educação Ambiental, nesse sentido, assim como a intensificação 
na fiscalização dessas áreas por parte dos órgãos responsáveis. 
 
Keywords: Conservação, Sergipe, Florística. 
 

mailto:2amadeu.star@hotmail.com

