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Seção: Ecologia Vegetal

CRESCIMENTO POPULACIONAL DE Poincianella pyramidalis (TUL) L.P.QUEIROZ 
(FABACEAE) FRENTE À VARIAÇÃO SAZONAL E INTERANUAL NA PRECIPITAÇÃO NO 
SEMIÁRIDO NORDESTINO
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O crescimento vegetal tanto em diâmetro como em altura possui características dinâmicas ao longo do 
tempo e espaço, que pode variar com a fase de desenvolvimento ontogenético em que as plantas se en-
contram. O objetivo deste trabalho é questionar se existe relação entre totais pluviométricos (estacionais 
e interanuais) e a taxa de crescimento em diâmetro e altura na população de Poincianella pyramidalis nos 
diferentes estádios ontogenéticos. A pesquisa foi realizada Instituto Agronômico de Pernambuco– IPA, em 
Caruaru, em uma área de 3 hectares pós-cultivo ha 17 anos. Em 2010 foram estabelecidas 105 parcelas de 
5x5m, totalizando 2625m-2, para a amostragem da população. O monitoramento mensal ocorreu de março 
de 2010 a março de 2012. Para calcular a taxa de crescimento foram selecionados aleatoriamente 400 indi-
víduos, sendo 100 em cada estádio ontogenético (plântula, juvenil, imaturo e adulto), estes foram medidos 
quanto à altura (cm) e diâmetro (cm) ao nível do solo no início dos períodos chuvoso e seco, que na área 
corresponde aos meses de março e setembro, respectivamente. As taxas de crescimento em diâmetro e 
altura são significativamente maiores nos indivíduos plântulas e juvenis durante a estação chuvosa e no 
ano em que ocorreu um maior volume de chuva. Todavia entre os indivíduos imaturos e adultos estas taxas 
foram mais expressivas na estação seca do ano II, sendo as maiores taxas de alturas observadas 291,35 
cm.semestre-1 e 529,95 cm.semestre-1 e de diâmetros 2,5 cm.semestre-1 e 4,2 cm.semestre-1 no primeiro e 
segundo grupo respectivamente. Este estudo mostra que em florestas secas do tipo caatinga, a sazonalida-
de climática e a variação interanual nos totais de precipitação são fatores que têm influencia no crescimento 
em diâmetro e altura sobre a espécie 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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