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Seção: Ecologia Vegetal

REGENERAÇÃO NATURAL EM UMA ÁREA DE CAATINGA INVADIDA POR Prosopis juliflora 
(Sw.) DC. NO NORDESTE BRASILEIRO
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As espécies invasoras, depois de estabelecidas, são capazes de modificar a funcionalidade dos ecossis-
temas, resultando em perdas de bens e serviços e, consequentemente da biodiversidade. Na caatinga, a 
invasão por Prosopis juliflora vem causando sérios danos à fitodiversidade, a exemplo da extinção local de 
espécies. Dessa forma, a regeneração natural se reveste de grande importância na manutenção do patrimô-
nio genético da caatinga e dos ecossistemas associados. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 
regeneração natural numa área de caatinga invadida por P. juliflora no estado da Paraíba. Foi selecionada 
uma área com forte presença de P. juliflora no município de Algodão de Jandaíra-PB, onde foram alocadas 
20 parcelas de 10x20 m, distribuídas pelo método aleatório estratificado. Todos os indivíduos com o DNS < 
3cm (diâmetro ao nível do solo) foram inventariados, identificados e tiveram as alturas estimadas. A estrutura 
da regeneração natural foi avaliada por meio dos parâmetros usuais e os indivíduos enquadrados em quatro 
classes de tamanho. Foram calculados ainda, a diversidade de Shannon (H’) e a equabilidade de Pielou (J). 
No total, foram amostrados 1.525 indivíduos, distribuídos em 6 famílias, 13 gêneros e 16 espécies. P. juliflora 
e Sida sp. foram responsáveis por mais de 60% da abundância, gerando valores de Regeneração Natural de 
24,25% e 27,95%, respectivamente. A análise por classe de tamanho mostrou uma maior concentração de 
indivíduos nas classes II e III, exceto P. juliflora que apresentou também um elevado número de indivíduos 
na classe IV, mostrando-se, portanto, mais apta ao recrutamento natural. Os baixos valores de diversidade 
(H’=1,87) e equabilidade (J=0,57) remetem as condições em que se encontra a área de estudo, ou seja, 
invadida por P. juliflora. Os resultados mostram que área estudada apresenta condições de se regenerar 
naturalmente, desde que ações voltadas para o controle e ou manejo de P. juliflora sejam adotadas imedia-
tamente.
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