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Mata ciliar é a vegetação florística que circunda riachos, rios, lagos,la·
goas e açudes, servindo para indicar a presença de umidade nas ribeiras
e nascentes de cursos de água. Sua preservação é importante, poiscon·
serva os barrancos dos rios e riachos e estimula a formação de zooplâno
ton e fitoplâncton, mediante os detritos de suas folhagens que caemna
água. O presente trabalho teve por objetivo realizar o levantamento fio-
rístico da mata ciliar de um trecho do rio São Francisco, no sítio Cacho-
eira, município de Petrolina, PE (9°9'S, 40022'W). Foi utilizada umaárea
de 350 m de comprimento por 100 m de largura na faixa ciliar preserva-
da, dentro dos limites do sítio. As coletas foram feitas quinzenalmente,
no período de outubro de 2000 a fevereiro de 2001, percorrendo a área
em ziguezague no sentido da largura da mesma. Materiais botânicosfo-
ram coletados e enviados ao herbário da Embrapa Semi-Árido para iden-
tificação taxonômica. De acordo com os resultados preliminares foram
levantadas, até o momento, 52 espécies pertencentes a 40 gêneros e 27
famílias. Deste total, 25 espécies (48,1 %) são herbáceas, 8 (15,4%)são
arbóreas,8 (15,4%) são arbustivas, e 11 (21,2%) são lianas e/ou rastei-
raso Entre as espécies arbóreas destacam-se a Inga vera subsp. affinis(De.)
T. D. Pennington, Celtis membranacea Miq., Zizyphus JoazeiroMart.,
Gcotirsee spinosa Jacq., Copernicia ceritere (Arruda) Mart., Hymens-
ea courbanlL. e Poeppigia procera C. Presl.. Entre as arbustivas ressal-
tam-se 5enna macranthera (Collad) H. S. Irwin & Barneby, Arrebida
sp., Banisteria sp., MeJochia tomentosa 1., Croton aryensisC. F.;entre
as herbáceas, 5ida galheirensis Ulbr., Herissantia tiubae(K. Sch.) Briz.;
e entre as lianas e rasteiras, Raphiodon echll1UsShauer, Ipomoea asarifo-
lia (Desr.) Roem. & Schult. e Dalechampia ilbeotics Wawra.


