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Nos ambientes áridos e semiáridos do mundo, as variações nas condições de estabelecimento das plantas 
em pequena escala, podem alterar a riqueza e a estrutura das comunidades. Então, os microhabitats po-
dem funcionar como preditores da estrutura da comunidade vegetal. O objetivo deste estudo foi identificar 
diferenças nas estruturas das comunidades herbáceas instaladas sobre o solo do embasamento cristalino 
e bacia sedimentar em uma área de caatinga, em Petrolândia-PE. Foram estabelecidas 100 parcelas 1x1 
m em cada área (distantes 1,5 km) para amostragem das comunidades. Diferenças na densidade, altura e 
diâmetro médios entre as áreas foram verificadas pelos testes de Kruskal-Wallis. Diferença na riqueza total 
foi verificada pelo teste Qui-quadrado. Foram registradas 69 espécies na área cristalina (CRIS) e 76 na área 
sedimentar (SED). Não houve diferença na riqueza. As cinco famílias e espécies com maior Índice de Valor 
de Importância em cada área não foram as mesmas. A densidade média da área SED (161indivíduos/m2) foi 
maior que da CRIS (95). O diâmetro (1,16cm) e a altura (25,3cm) médios da área CRIS foram maiores que o 
diâmetro (0,14) e a altura (4,9) médios na área SED. Os valores dos índices de diversidade Shannon-Wiener 
das áreas do CRIS (2,96nats/ind.-1) e SED (2,89nats/ind.-1) foram semelhantes. Este estudo mostra que 
as variações nas condições de estabelecimento das plantas entre áreas cristalinas e sedimentares em uma 
região semi-árida do nordeste do Brasil deve ser considerada como um fator modelador da estrutura das 
comunidades herbáceas
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