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Estudos que consideram os estágios iniciais do restabelecimento da vegetação e sua
dinâmica auxiliam na compreensão sobre a regeneração de diversas áreas da caatinga
que  foram  destruídas  para  estabelecimento  da  agricultura  e  posteriormente
abandonadas.  Assim,  este  estudo  objetivou  descrever  e  comparar  a  dinâmica  de
Delilia  biflora  (L.)  kuntze  (Asteraceae)  que  ocorre  durante  o  processo  de
regeneração  natural  numa  área  antropizada  e  preservada.  O  estudo  foi  realizado
numa  área  de  caatinga,  na  Estação  Experimental  do  Instituto  Agronômico  de
Pernambuco-IPA em Caruaru. Foram estabelecidas 210 parcelas de 1x1m, sendo 105
parcelas  para  o  fragmento  preservado,  e  105  para  o  fragmento  em  regeneração.
Todos  os  indivíduos  foram  marcados,  contados  e  identificados.  As  parcelas  foram
monitoradas  mensalmente  (de  abril  a  dezembro  de  2009)  para  quantificar
nascimentos  e  mortes.  Foi  registrado  966  ind.105m-2  na  área  preservada  e  5382
ind.105m-2  na  área  antropizada.  A  variação  mensal  na  taxa  de  incremento  de  D.
biflora nas áreas preservada e antropizada foram semelhantes.  Quanto à natalidade,
na  área  preservada,  foram  registradas  taxas  apenas  nos  meses  de  maio,  agosto  e
setembro. No fragmento antropizado, foi registrado natalidade durante toda a estação
chuvosa até o início da estação seca. As taxas de mortalidade de D. biflora nas duas
áreas ocorreram tanto no período  chuvoso  quanto  no  seco  com exceção  do  mês  de
julho  na  área  preservada,  sendo  observados  os  maiores  picos  no  período  seco  para
ambas as áreas. De maneira geral, os registros de natalidade por um período maior e
densidade  mais  elevada  no  fragmento  antropizado  pode  ser  entendido  como  uma
estratégia da espécie para ocupação de ambientes com histórico de uso pelo homem.
Assim,  esses  resultados  apontam  que  a  dinâmica  de  D.  biflora  difere  entre  áreas
preservadas  e  antropizadas  na  vegetação  da  caatinga.  No  entanto  é  necessário  que
sejam realizados estudos dessa natureza, considerando outras áreas.
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