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Seção: Ecologia Vegetal
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Na caatinga, o recrutamento das populações de plântulas herbáceas e lenhosas ocorre, principalmente, 
durante a estação chuvosa, no entanto, inexistem estudos sobre a interação entre os modelos de dinâmica 
desses componentes. O objetivo deste trabalho foi verificar se existem diferenças na sobrevivência e no 
desenvolvimento das populações de Croton blanchetianus Baill. e Poincianella pyramidalis Tul. L.P. Queiroz, 
na presença e na ausência de espécies herbáceas em condições de áreas antropizada e preservada da 
caatinga. Foram estabelecidas 50 parcelas de 1x1 m por área, em um trecho de 1ha. Mensalmente a vege-
tação herbácea foi retirada manualmente de 25 parcelas e mantida nas demais 25 parcelas em cada área. 
As espécies apresentaram diferenças quanto à preferência por habitats formando maiores populações de 
C. blanchetianus na área antropizada e P. pyramidalis na área preservada. A influencia das herbáceas no 
recrutamento, sobrevivência e crescimento das populações lenhosas dependeram da espécie e do habitat. 
Para C. blanchetianus na área antropizada o papel das ervas na sobrevivência dessa população variou en-
tre anos. Na área preservada a manutenção da camada herbácea favoreceu a sobrevivência das plântulas, 
porém não favoreceu seu crescimento. Para P. pyramidalis as herbáceas favoreceram a sobrevivência na 
área preservada, mas tiveram efeito negativo no seu recrutamento e o crescimento.
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