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A RPPN Serra do Contente, um brejo de altitude que apresenta nove hectares e atinge 
ca. 700m de altitude, localiza-se no Planalto da Borborema no estado de Pernambuco e 
foi criada em 2009 com o intuito de preservar a fauna e flora da região. Localizada a 
85 km de Recife, a RPPN apresenta trilhas com lagos, mirante, árvores de grande porte 
e uma rica biodiversidade. O objetivo deste trabalho é realizar um inventário florístico 
das Angiospermas da RPPN, e para isso foram realizadas coletas mensais de agosto de 
2015 a julho de 2016. As amostras foram tratadas de acordo com as técnicas usuais e 
serão incorporadas aos Herbários UFP, PEUFR, CEPEC, RB e USP. Na área de estudo 
270 espécies foram reconhecidas até o momento, pertencentes a 188 gêneros e 
distribuídas em 77 famílias. As famílias mais representativas são Fabaceae (33 
espécies), Rubiaceae (15), Asteraceae (12), Cyperaceae, Euphorbiaceae e Orchidaceae 
(11 cada), Sapindaceae (9) e Bromeliaceae (8), compreendendo juntas ca. de 40% das 
espécies encontradas na área. As famílias mais diversas também apresentam maior 
riqueza em gêneros, como Fabaceae (22 gêneros), Rubiaceae (11), Orchidaceae (10), 
Asteraceae (8) e Euphorbiaceae (6). Os gêneros mais diversos foram Coccoloba 
P.Browne (6), Croton L. (5) e Aechmea Ruiz & Pav., Inga Mill., Passiflora L. e 
Psychotria L. (4 cada). O grupo estrutural mais representativo na área de estudo foi 
“Ervas” com 92 espécies (ca. 34% do total), seguido por “Arbustos” com 67 spp. (ca. 
25%), “Árvores e arborescentes” com 60 spp. (24%) e “Trepadeiras” com 46 spp. 
(17%), sendo 22 spp. de trepadeiras herbáceas e 15 spp. de trepadeiras lenhosas. As 
“Ervas” foram mais representativas nas famílias Cyperaceae, Bromeliaceae e 
Orchidaceae, os “Arbustos” nas Rubiaceae, Fabaceae e Euphorbiaceae, as “Árvores e 
arborescentes” nas Fabaceae, Myrtaceae e Sapindaceae e as “Trepadeiras” nas 
Malpighiaceae, Passifloraceae e Convolvulaceae. Considerando o substrato, a maior 
parte das espécies são terrícolas (ca. 83%), seguido de epífitas/hemiepífitas (ca. 11%), 
aquáticas (ca. 0,3%) e saxícolas (0,3%). Do total, 82 espécies (30%) são consideradas 
endêmicas para a Mata Atlântica, com maior número nas Fabaceae (10 espécies), 
Orchidaceae (8) e Bromeliaceae (6). Este trabalho confirma que a RRPN Serra do 
Contente, mesmo que pequena em área, abriga muitas espécies com algum grau de 
ameaça, tendo grande relevância para a diversidade de Angiospermas do Nordeste 
brasileiro. (CNPq)  
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