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Calotropis procera (Ait.) R.Br. (Apocynaceae), nativa da Ásia e África, têm sido observada 
constantemente como planta invasora em diferentes ecossistemas brasileiros, entre eles a 
Caatinga. É uma invasora de áreas de pasto, áreas fragmentadas, margens de estradas. 
Apresenta ampla dispersão e colonização que são facilitados pelo rápido crescimento, 
produção elevada de sementes dispersas pelo vento, e a tolerância a solos pobres. Na Caatinga 
pernambucana, esta planta forma densos populacionais (manchas) de difícil erradicação, uma 
vez que esta espécie tem uma forte característica de rebrota. Neste trabalho foi avaliado como 
a quantidade de recursos do solo (NPK) afeta o tamanho e a área ocupada pela mancha de C. 
procera, altura dos indivíduos e densidade populacional em Serra Talhada, no sertão do 
estado de Pernambuco. Para isto foram selecionadas manchas populacionais de diferentes 
tamanhos (1, 5, 8, 29, 31, 55, 79, 116 e 172 indivíduos). Dados como tamanho da mancha (i.e. 
número de indivíduos), altura dos indivíduos e área da mancha foram tomados. Em cada 
mancha foram coletadas 5 amostras de 1kg de solo, para as analises da quantidade de 
nitrogênio, fósforo e potássio. Os dados foram tratados por Regressão Linear Múltipla. As 
análises do solo mostraram que o solo apresenta baixas concentrações de NPK em todas am 
manchas. O resultado da Regressão mostrou haver uma relação negativa significativa entre 
nitrogênio, fósforo, área ocupada pela mancha, tamanho da mancha e altura dos indivíduos; e 
uma relação positiva significativa com a densidade das plantas. Onde solos com menores 
concentrações de nitrogênio e fósforo apresentaram mais indivíduos, indivíduos mais altos, 
em menor densidade e ocupando áreas maiores, indicando uma preferência desta espécies por 
solos pobres. Os resultados contribuem para uma melhor compreensão do problema que é a 
ameaça à Caatinga por plantas invasoras que trazem danos a biodiversidade.  
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