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Recrutamento  de  plântulas  é  crítico  para  a  dinâmica  de  longo  prazo  da  caatinga.  Vários
modelos  têm  sido  propostos  para  competição  entre  espécies  do  semi-árido,  mas  faltam
dados  para  a  caatinga.  A  capacidade  de  competição  de  plântulas  de  quatro  espécies
arbustivo-arbóreas  [Combretum  leprosum  Mart.  (mofumbo,  M),  Mimosa  caesalpiniifolia
Benth.  (sabiá,  S),  Mimosa  tenuiflora  Willd  (jurema,  J)  e  Aspidosperma  pyrifolium Mart.
(pereiro,  P)],  sem e com fertilização nitrogenada e/ou fosfatada,  foi  testada em vasos em
casa de vegetação. Cada vaso recebeu 3kg de solo, e foi alocado a um de três tratamentos:
adubação  fosfatada  e  nitrogenada  [N1P1],  adubação  fosfatada  [N0P1]  e  sem  adubação
[N0P0].  As adubações corresponderam a 23 e  35 kg ha-1  de N e P,  respectivamente.  Em
cada vaso foram plantadas sementes de uma mesma espécie ou de duas espécies diferentes,
formando nove combinações: MM, SS, JJ,  PP,  MS, MJ,  MP, SJ,  SP.  As plântulas foram
desbastadas para duas por vaso, da mesma espécie ou uma de cada espécie e cultivadas por
135 dias, quando cada planta teve sua altura e área foliar medidas. O sabiá em companhia
dele mesmo (SS),  no tratamento N0P0, apresentou a  maior  altura,  dentre  as  espécies.  As
áreas  foliares  de  M.  caesalpiniifolia  bem  como  de  C.  leprosum,  em  companhia  de  M.
tenuiflora (SJ, MJ), e as áreas de M. caesalpiniifolia e A. pyrifolium em companhia de A.
pyrifolium  (SP,  PP)  foram  maiores  no  tratamento  N1P1.  A  maior  área  foliar  entre  as
espécies  ocorreu  em  SP.  M.  caesalpiniifolia  em  companhia  de  C.  leprosum  (SM)
apresentou  a  maior  área  no  tratamento  com  adubação  fosfatada  [N0P1].  C.  leprosum  na
presença dele mesmo (MM) apresentou o maior valor no N0P1, tendo a maior área foliar
entre  os  tratamentos  e  as  espécies.  M.  caesalpiniifolia  e  A.  pyrifolium  não  são  bons
competidores por nutrientes. C. leprosum responde bem à adubação fosfatada.
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