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Nas florestas tropicais secas, a remoção da vegetação para práticas de agricultura e pecuária e, posterior-
mente abandono, é comum. Durante a regeneração natural das áreas de agricultura e pasto abandonadas, 
as espécies herbáceas podem facilitar o recrutamento e sobrevivência de plântulas de lenhosas por manter 
o solo mais úmido e sombreado. Objetivou-se verificar se o recrutamento e sobrevivência de plântulas de 
lenhosas são maiores na presença ou ausência das herbáceas em uma área caatinga, 

agricultura abandonada (antropizada). Em cada local, durante a estação seca de 2011, foram instaladas 25 
parcelas de 1m² onde as ervas foram mantidas e 25 onde as ervas foram removidas. Diferenças no numero 
de nascimentos (N) e mortes (M) médios entre parcelas com e sem ervas em cada área foram verificadas 
pelo teste de Kruskal-Wallis. O número médio de N na área preservada foi 4,3 (com ervas) e 5,2 (sem ervas) 
e, na área antropizada foi 6,3 (com ervas) e 6,7 (sem ervas). O número médio de M na área preservada foi 
1,1 (com ervas) e 1,7 (sem ervas) e, na área antropizada foi 1,4 (com ervas) e 1,5 (sem ervas). Não houve 
diferença significativa no número médio de N e M entre as parcelas com e sem ervas nas áreas preservada 
e antropizada. A interação neutra entre as comunidades de ervas e de plantas lenhosas pode ser devido ao 
estresse hídrico na estação seca.
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