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A sazonalidade climática exerce grande influência na demografia das populações vegetais em 
áreas de caatinga. Porém, evidências recentes vêm mostrando que as diferenciações nas 
condições de microhabitats podem atenuar a influência da sazonalidade sobre a demografia de 
algumas populações herbáceas da caatinga. Diante disto, o objetivo do estudo foi determinar 
as taxas de natalidade, mortalidade e curva de densidade, da população de C. obliqua, em 
diferentes condições de microhabitats, em uma área de vegetação da caatinga. O estudo foi 
realizado na Estação Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária-IPA, 
em Caruaru-PE. Para amostragem da população foram selecionados microhabitats rochoso, 
plano e ciliar. O ciliar correspondeu à faixa de terreno às margens do riacho Olaria, sem 
considerar a parte do leito onde corre água no período chuvoso. O plano correspondeu aos 
terrenos com solos bem formados e que distavam até 150 m do leito do riacho. O rochoso 
correspondeu a locais com afloramentos rochosos que ocorriam como manchas distintas, 
entremeando o microhabitat plano. Em cada microhabitat foram instaladas 35 parcelas de 1 x 
1 m e realizado o censo de todos os indivíduos da população de C. obliqua presentes nas 
parcelas. Durante a amostragem, os indivíduos foram marcados, contados e identificados. 
Mensalmente, as parcelas foram monitoradas (abril de 2002 a julho de 2003) para verificar a 
ocorrência de morte e novos nascimentos. Foram calculadas as taxas mensais de natalidade e 
mortalidade da população em cada microhabitat. As taxas de natalidade foram quase que 
exclusivas durante a estação chuvosa, com exceção do microhabitat rochoso que apresentou 
nascimentos no início e no final da estação seca. As taxas de mortalidade foram mais 
acentuadas na estação seca para os três microhabitats. Isto refletiu na curva de densidade da 
população. As maiores densidades foram registradas durante o período chuvoso, com redução 
drástica no tamanho da população durante o período seco, chegando inclusive a desaparecer 
nos microhabitats plano e ciliar. Este estudo aponta que as condições de microhabitats, é uma 
variável que pode favorecer ao recrutamento, ao estabelecimento e a sobrevivência de 
indivíduos de C. obliqua, confirmando seu papel como atenuador do efeito estressor da 
sazonalidade climática em ambientes secos, como a caatinga. (Financiamento: CNPq – 
Processo: 478521/2001-4, UFRPE) 
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