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O uso de espécies nativas é recomendado em projetos de reflorestamento que visem 
conservar a diversidade biológica e pode ser mais eficiente devido a adaptação das 
espécies nativas as condições ambientais da Caatinga. Entretanto, pouco se conhece 
sobre o crescimento de espécies nativas e sua resposta a adubos químicos ou orgânicos. 
Este trabalho teve como objetivo analisar as respostas morfofisiológicas de mudas de 
três espécies de Fabaceae nativas da Caatinga a diferentes tipos de adubação no intuito 
de encontrar melhores práticas para aumentar o desempenho de mudas de espécies 
nativas. Trinta mudas de cada espécie - Jatobá (Hymenaea courbaril L), Ingá (Inga 
edulis M.) e Mulungú (Erythrina velutina Willd.) – foram plantadas em vasos de 20 L. 
Os vasos foram preenchidos com terra de baixa fertilidade e tratados com adubos 
químico (NPK 04-14-08), orgânico (Húmus) e um grupo controle, com 10 indivíduos 
por tratamento. Foram feitas coletas de dados quinzenais do número de folhas, de 
folíolos, altura (cm) e diâmetro (mm) das espécies, e calculados seus crescimentos 
absoluto (CA), relativo (CR), e suas respectivas taxas (TCA e TCR). Foram medidas 
as variáveis fisiológicas taxa fotossintética, taxa transpiratória, condutância estomática 
e concentração interna de CO2 utilizando o Analisador de Gases por Infravermelho 
(IRGA) e o índice de clorofila (SPAD). H. courbaril apresentou maiores TCA e TCR 
com o tratamento NPK, com diferenças estatisticamente significativas para as TCAs 
das variáveis diâmetro, número de folhas e número de folíolos aos 60 dias de 
experimento e apenas para a variável diâmetro aos 90 dias. E. velutina teve boa resposta 
à ambos os tratamentos, entretanto apresentou maiores taxas de crescimento com o 
tratamento Húmus, com diferenças significativas para as TCAs das quatro variáveis 
morfológicas aos 90 dias de experimento. I. edulis apresentou respostas positivas a 
ambos os tratamentos químico e orgânico em relação ao grupo controle, com diferenças 
significativas para as TCAs das variáveis número de folíolos, altura e diâmetro aos 60 
e 90 dias. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 
tratamentos para as TCRs e variáveis fisiológicas analisadas. A partir dos resultados 
obtidos, pode-se concluir que as três espécies respondem positivamente à adubação na 
fase de mudas e que plantas mais vigorosas podem ser obtidas utilizando diferentes 
adubações. Entretanto, são necessários estudos posteriores para analisar o 
comportamento e sobrevivência de mudas adubadas após o transplante para o campo 
em projetos de restauração. 
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