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A Mata Atlântica é um bioma com uma diversidade de fauna e flora exuberante, mesmo 
sendo dura e lamentavelmente desmatada. Como exemplo desse desmatamento 
descontrolado, temos os dados do estado do Espírito Santo que, originalmente, tinha 100% 
de sua área coberta de Mata Atlântica e hoje encontra-se com menos de 10%. Nesse contexto, 
vários projetos de preservação desse bioma estão sendo feitos em todo Brasil.  No estado, 
essas ações têm se mostrado através da realização de projetos que visam o conhecimento da 
riqueza de espécies da fauna e da flora e o manejo sustentável dessas áreas. O objetivo deste 
trabalho foi realizar um levantamento florístico/fisionômico na região da bacia do rio Reis 
Magos (sub-bacia Reis Magos), localizada entre os municípios de Serra e Fundão, Espírito 
Santo, sendo uma base para futuros projetos que visem a sustentabilidade ecológica do local. 
Para o estudo, foram realizados levantamentos de campo, mensalmente, durante um ano 
(julho de 2016 a julho de 2017), onde toda a área foi visitada e caracterizada 
fisionomicamente, onde foram considerados os critérios fisionômicos da vegetação em si 
(densidade, altura, estratificação, área basal), florísticos (espécies típicas e riqueza) e 
ecológicos (influência do lençol freático). Para o levantamento florístico foram feitas 
caminhadas aleatórias com observações e coletas em todas as fitofisionomias existentes na 
área de estudo. As espécies que se apresentaram, durante o período de estudo, em estádio de 
floração e/ou frutificação foram coletadas, exceto as ameaçadas de extinção. Após o 
processamento, o material foi então identificado por meio de bibliografia especializada e 
comparações com materiais dos herbários MBML (Museu de Biologia Prof. Melo Leitão - 
ES) e VIES (Universidade Federal do Espírito Santo – ES), onde o material foi depositado. 
Após a identificação foi confeccionada uma listagem de espécies (contendo família botânica; 
espécie; nome vulgar regional; hábito; fisionomias em que a espécie foi encontrada). No 
presente trabalho são apresentadas as fitofisionomias e a caracterização florística das 
espécies encontradas na área da sub-bacia do Rio Reis Magos. Foram mapeadas as diversas 
fitofisionomias e foram encontradas 101 espécies na área. Foram encontradas 20 espécies 
endêmicas e 02 ameaçadas de extinção para o Estado do Espírito Santo, ambas consideradas 
vulneráveis demostrando a importância da região para a conservação da biodiversidade. 
(Ifes). 


