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As restingas são formações vegetais heterogêneas estabelecidas nas zonas costeiras. 
Apresentam desde formações herbáceas até florestas fechadas, as quais ocorrem em 
áreas mais afastadas do oceano longe do efeito direto da salinidade vinda mar, onde 
também acontece um notável aumento em sua riqueza. As restingas ocorrem de forma 
descontinuas, ocupando 79% do litoral brasileiro, apresentando maiores extensões na 
região sudeste. Em Sergipe, apesar da insuficiência de estudos sobre sua composição 
florística, foram registradas até o momento 831 espécies nas restingas do estado. Este 
trabalho visa avaliar a diversidade florística das restingas de Santo Amaro das Brotas, 
SE, com base nos dados obtidos na base do Centro de Referência em Informação 
Ambiental (CRIA) SpeciesLink e novas coletas, bem como o estado de conservação 
dessas áreas, a partir de observações atuais. Foram utilizados somente os registros 
identificados até o nível de espécie, sendo os demais atualmente objeto de 
identificação. Na área estudada foram registradas 219 espécies, distribuídas em 155 
gêneros pertencentes à 71 famílias. As famílias as maiores riquezas encontradas 
foram Cyperaceae (21), Fabaceae (17), Myrtaceae (17), Rubiaceae (15), 
Euphorbiaceae (12) e Asteraceae, Euriocaulaceae e Poaceae (07). Até o momento, foi 
encontrada uma espécie rara, Maytenus opaca Reissek (Celastraceae). O município 
não apresenta nenhuma unidade de conservação em seu território, mas possui pelo 
menos três Projetos de Assentamento (PAs) do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária de Sergipe (INCRA): P.A. Celso Furtado (703 ha), P.A. Olga 
Benário (411 ha) e P.A. Hugo Heredia (~313 ha), este último localizado na planície 
litorânea, com vegetação de restinga, esta, vem atualmente tendo sua flora 
invetariada. As restingas do município vêm ao longo dos anos sofrendo um acelerado 
processo de destruição devido à atividade antrópica proveniente da extração de 
madeira, queimadas, do uso da terra para agricultura, pondo assim, sua diversidade 
vegetal e animal em risco. Os dados obtidos ressaltam, portanto, a necessidade de 
incremento nas ações de fiscalização ambiental por parte dos órgãos competentes, 
com a finalidade de preservação das áreas remanescentes de restinga na região, além 
da intensificação das pesquisas nessas áreas de importante riqueza para a botânica. 
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