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ristica. 
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O levantamento florístico de uma área de caatinga 
localizada na estação experimental da Empresa Pernambu 
cana de Pesquisa Agropecuária, em Caruaru, PE (latitu 
de: 80  14' 18" S e longitude: 35Q 55' 20" W), foi rea 
lizado coletando-se, mensalmente, durante 15 meses, ma 
terial botânico em toda a área, incluindo ervas, cipós, 
subarbustos, arbustos e árvores. Foi calculada a simi 
laridade florística, através do índice de Salrensen, com 
52 trabalhos já realizados em áreas de caatinga no po 
lígono das secas. A flora da área foi representada por 
105 espécies distribuídas por 43 famílias, sendoque 59 
espécies, pertencentes a 24 famílias, atendiam ao cri 
tério de inclusão de diâmetro do caule ao nível do so 
lok 3cm e altura k lm. Destas, 56 espécies (95%), per 
tencentes a 23 famílias, foram amostradas nas 30 parco 
las de 20 m x 10 m, e 3 espécies foram encontradas fo 
ra das parcelas. Euphorbiaceae com'll espécies, Mimosa 
ceae com 7, Myrtaceae com 4, Caesalpiniaceae,Cactaceae 
e Rubiaceae com 3 cada dma, responderam por 55,4% das 
espécies amostradas. A área apresentou maior riqueza 
taxonõmica que a maioria dos levantamento em 52 outras 
localidades de caatinga, e riqueza semelhante a das caa 
tingas com condições de umidade mais favoráveis.As mai 
ores semelhanças florísticas com a área estudada foram 
constatadas nos municípios de Fazenda Nova e Serra Ta 
lhada, PE, e Nossa Senhora da Glória e Frei Paulo, SE, 
todas com índice de S6rensen superior a 40%. 
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