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Em florestas secas, a variação na distribuição das chuvas entre estações e entre anos têm influência na 
dinâmica das populações vegetais, além disso, outro fator  tem impacto no tamanho das plantas lenhosas 
é o estádio de desenvolvimento dos indivíduos. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é responder às 
seguintes perguntas: 1.Há diferenças na densidade entre estações climáticas e entre anos na população de 
Poincianella pyramidalis? 2. Ocorrem mudanças nos percentuais de indivíduos por estádios ontogenéticos 
entre as estações climáticas e entre anos? A pesquisa foi realizada no Instituto Agronômico de Pernambu-
co– IPA, em Caruaru, em uma área de 3 hectares pós-cultivo ha 17 anos. Em 2010, para a amostragem da 
população foram estabelecidas 105 parcelas de 5x5m, totalizando 2625m-2 amostrados. O monitoramento 
mensal ocorreu no período entre março de 2010 e março de 2012. Todos os indivíduos da espécie P. pyrami-
dalis foram monitoramento em relação à natalidade e mortalidade, bem como quanto aos diferentes estádios 
ontogenético (plântula, juvenil, imaturo e adulto), visando com isto calcular respectivamente as densidades 
e as porcentagens de indivíduos em cada estádio ontogenético na população. Durante o período chuvoso a 
população aumenta a densidade. Em relação à variação interanual foi observado que a densidade no ano 
II foi significativamente maior quando comparada ao ano I.  O estádio plântula esteve representado por um 
baixo percentual de indivíduos e foram aparentes no inicio da estação chuvosa e mais sensível à estação 
seca. Em todos os meses considerados a maior parte das plantas de P. pyramidalis estava concentrada no 
estádio juvenil. Poucos indivíduos recrutaram de juvenil para imaturo e de imaturo para adulto. Este estudo 
mostra que em florestas secas do tipo caatinga, a sazonalidade climática e a variação interanual nos totais 
de precipitação são fatores que influenciam o recrutamento e determinam variações na densidade da popu-
lação considerada. Diante disso, faz-se necessário ressaltar a importância de estudo de longa duração, a fim 
de identificar padrões na dinâmica populacional das espécies lenhosas em ambientes secos.
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