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Resumo: A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de Serra das
Almas, conservada pela Associação Caatinga, localiza-se no Sertão dos
Inhamuns, no município de Crateús (Ceará) e Buriti dos Montes (Piauí), numa
zona de três fisionomias vegetacionais, sendo elas: Carrasco, Mata Seca e
Caatinga. Dispõe uma área protegida de 6.146 hectares que alojam uma
amostra considerável da flora e fauna do semiárido. Objetivou-se com o
presente trabalho estimar a riqueza, abundância e diversidade de plantas
presente nas imediações da reserva. Durante um período de dois dias realizouse um levantamento da riqueza e abundância para o cálculo da diversidade das
espécies vegetais, por meio de índices ecológicos, ao longo de três trilhas
ecológicas na RPPN (trilha dos macacos, trilha do lajeiro e trilha das arapucas),
totalizando a extensão de 9 km e esforço amostral de 8h. Foi observada a
riqueza total de 49 espécies no decorrer das três trilhas, contendo uma
distribuição em cerca de 306 indivíduos. Na estimativa da diversidade,
comparando-se as três trilhas, a trilha dos macacos apresentou a maior
diversidade, com 29 espécies distribuídas em 147 indivíduos. Assim, observouse uma riqueza significativa de espécies vegetais e diferenciação da
diversidade nas três áreas. Os dados obtidos nesta pesquisa são relevantes
para o conhecimento da diversidade botânica e estabelecimento na reserva de
estratégias de conservação, identificação de espécies ameaçadas e avaliação
de impactos antropogênicos.
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