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Na caatinga a disponibilidade de água durante a estação chuvosa é um fator que promove o recrutamento 
e crescimento das plantas. Assim, o estudo objetiva verificar o impacto da variação sazonal da precipitação 
nos estádios de Schinopsis brasiliensis em uma área de floresta seca no Instituto Agronômico de Pernam-
buco. Foi verificado o estádio ontogenético da espécie, em 105 parcelas de 25m2, no início da estação 
chuvosa, março/2010, início da seca, setembro/2010, e início das chuvas seguinte, março/2011. Além disso, 
foram verificados quantos indivíduos recrutaram de um estádio para outro. Foi considerado como juvenil 
o indivíduo com caule lenhoso e ramificação primária; imaturo, caule lenhoso e ramificação secundária; e 
adulto, o indivíduo a partir da primeira floração e/ou frutificação. No início da chuva 40% dos indivíduos eram 
juvenis, 59% imaturos e 1% adultos. No início da seca 31% eram juvenis, 24% imaturos e 45% adultos. Já 
o início da chuva seguinte 35% eram juvenis, 22% imaturos e 43% adultos. No início da seca, sete juvenis 
haviam recrutado para imaturo e 45 imaturos para adulto. Mas, vale lembrar que esses valores são refle-
xos da estação chuvosa anterior. Além disso, um juvenil nasceu e três morreram. Não houve recrutamento 
no início da chuva seguinte (reflexo da seca), porém sete juvenis nasceram e dois morreram. Contudo, foi 
possível observar uma acentuada mudança nos percentuais dos estádios, principalmente para os adultos. 
Possivelmente, a variação sazonal interferiu nessas mudanças, pois durante a seca a população alocou 
menos recursos para o seu crescimento, o que retardou o recrutamento entre os estádios. 
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