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A Floresta Atlântica é um dos biomas com maior diversidade biológica e elevado 
número de espécies endêmicas, classificada como um dos cinco mais importantes 
hotspots de biodiversidade. Para o Nordeste brasileiro as áreas remanescentes 
encontram-se fragmentadas e comportam elevada riqueza florística, ainda sub 
amostrada. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é identificar a composição da 
flora vascular em fragmentos de Floresta Atlântica de Terras Baixas, localizados no 
sul do estado de Pernambuco. Amostras de material botânico férteis foram coletadas 
em seis fragmentos florestais na área da Usina Trapiche, no município de Sirinhaém, 
entre dezembro de 2015 e junho de 2016, seguindo metodologia usual em taxonomia. 
Os espécimes foram identificados utilizando bibliografias especializadas e consulta a 
especialistas. Espécimens disponíveis nos acervos locais assim como no SpeciesLink 
para a área de estudo também foram analisadas e incluídas. Foram registradas até o 
momento 261 espécies, distribuídas em 193 gêneros e 78 famílias botânicas, destas, 
três são samambaias. Cyperaceae (26 spp.), Leguminosae (23 spp.), Rubiaceae (18 
spp.), Melastomataceae (12 spp.), Asteraceae, Poaceae e Pteridaceae (12 spp. cada) 
são as famílias mais representativas e compreendem ca. 40% das espécies 
identificadas. Os gêneros mais diversos são Adiantum (9 spp., 100% das especies de 
Pteridaceae), Miconia e Myrcia (6 spp. cada, respectivamente 54% e 100% das 
espécies de Melastomataceae e Myrtaceae). Quanto ao hábito, as herbáceas foram 
mais representativas, com 122 espécies (45%), destas, três são parasitas e uma epífita, 
seguido dos arbustos (64 spp., 26%), árvores (48 spp., 19%) e trepadeiras com 27 
espécies (10%), sendo 18 trepadeiras herbáceas e 9 lenhosas. Os resultados 
encontrados para as famílias e gêneros mais representativos corroboram os registrados 
para grande parte dos trabalhos florísticos na Floresta Atlântica no Nordeste, o mesmo 
é válido para o hábito mais representativo identificado neste trabalho. Os resultados já 
obtidos, evidenciam considerável riqueza de espécies nos fragmentos florestais 
estudados e reforçam a importância dos trabalhos florísticos para conhecimento da 
biodiversidade (NSF, CNPq, CAPES). 
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