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Estudos realizados nesta comunidade distinguiram quatro habitats: 1 - areia com vegetação herbácea es-
parsa, 2 - áreas com elevada cobertura de Allagoptera arenaria associada ou não a outras espécies herbá-
ceas, 3 - pequenas moitas com plantas arbustivas ou bordas de moitas e 4 - grandes ilhas de vegetação ar-
bustiva; e as espécies dominantes no estrato herbáceo demonstraram preferência de habitat ocorrendo com 
maiores coberturas e/ou frequências em um deles. Neste contexto o objetivo deste trabalho foi observar se 
dentre estes habitats algum proporcionou maior crescimento entre as espécies estudadas. No período entre 
10/2002 e 06/2004 foram tomadas 6 amostras (tratamentos) em 21 parcelas de 1m² para cada uma das seis 
classes arbitrárias de cobertura vegetal, totalizando 126 unidades amostrais, onde levantou-se o número 
de indivíduos, suas alturas e diâmetros de copa. Boxplots ilustraram a distribuição dos dados. Os testes 
Shapiro-Wilk, One-way ANOVA e Kruskal-Wallis verificaram a normalidade e a diferença entre os tratamen-
tos (pIpomoea imperati e Stigmaphyllon paralias tiveram maior crescimento de sua população no habitat 1 
(0-5% e 6-15% de cobertura vegetal), sendo estas espécies as mais comuns nesse habitat. Aechmea nu-
dicaulis mostrou maior crescimento em altura no habitat 2 (16-30% e 31-50%), resultado que contribui para 
estabelecer sua preferência, não definida em estudos anteriores. Neste habitat, os indivíduos de Allagoptera 
arenaria aumentaram em número e em diâmetro. Pilosocereus arrabidae mostrou crescimento em diâmetro 
e redução em altura no habitat 3 (51-75%). Na classe >75% (habitat 4) Vriesea neoglutinosa e Anthurium 
maricense apresentaram maior aumento no número de indivíduos e em altura, e Neoregelia cruenta obteve 
melhor desempenho quanto ao número de indivíduos. Estes resultados corroboram os estudos realizados 
anteriormente na mesma comunidade, confirmando a preferência por habitat de cada espécie.
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