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o Centro de Pesquisa Agropecuiria
do Tropico
Se
mi-Arido
(CPATSA/EMRRAPA)
desenvolve
atualmente
em
cliversas regioes do Nordeste,
projetos de pesquisa
vi
.sando conhecer
cientificamente
as relacoes
existen
t e s e n t rea S com un idad e s ve get a ~s d a c a a tin g a e 0 me i0
ambiente.
Este trabalho
apresenta
parte dos resulta~
dos que estao sendo obtidos
ern uma regiao de
cerca
de 400·0 km2 situada. ao suI da cidade de Ouricuri
(70
48' a 80 15' de latitude
suI e 390 47'
a 400 25'
de
longitude
oeste),
onde foram realizados
·cerca de 447
levantamentos
fitoeco]ogjcos.

=

E sse s levan t 2 ITJ e II t os. P T E:. - cod i fie ado spa rat rat a mento informitico
dos dades, foram aplicados
~m esta
~oes floristicamente
homog~neas,
respeitando
a ire~
ctima de prospect~o
fitoecologica
da re~iao
(64 m2).
Em termos de amostragem
eles foram estratificados
em
fun~ao de mapa morfopedologico
da area estudada
que
pos5uia virios niveis de le~enda.
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o primeiro tratamento desse coniunto de levantamentos,
que consideravam
.aleru
da flora da estacao
cer
ca de 40 variaveis
ecologicas,
permitiu
a identifies
cao de 290 especies
cuja repartitao
espacial
nao
aleatoria,
mas siro condicionada
pelas unidcdes
morfo
pedoJogicas.
Esse ponto pode ser estabelecido
atraves
de v~rios parimetros' numiricos
e graficos
ligados
i
diversidade
e riqueza
floristica
das unidades
e a au
toecologia
das especies.
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Finalmente,
atraves do indice de semelhanta
de
Jacquard,
compararam-se
as diferenteE
unidades
morfo
pedologicas
a 2 niveis de legenda no que se
refer;
is suas composit~es
floristicas,
0 que
mostrou
a per
tinencia
dessas unidades
para djscriminaremtipos
dis
tintos de vegetatio.
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