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Perturbação em paisagens naturais pode reduzir a diversidade funcional na
 assembléia de árvores. O objetivo deste trabalho foi testar se uma área de
 caatinga perturbada ocorre: redução na riqueza de espécies arbóreas; alteração
 contribuição relativa das espécies e indivíduos arbóreos em diferentes categorias
 de sistema de polinização e redução na diversidade dos sistemas de polinização.
 O estudo foi realizado no município de Parnamirim , Pernambuco, onde foram
 realizados levantamentos botânicos de árvores com diâmetro à altura da base
 maior ou igual a três centímetros, em áreas de caatinga conservada e perturbada.
 As espécies foram categorizadas em seus sistemas de polinização.
 Posteriormente, obtivemos a proporção das espécies e indivíduos para cada
 parcela nos dois habitats dentro das categorias de sistema de polinização.
 Também, foi calculada a diversidade funcional dos sistemas de polinização tanto
 para as espécies quanto para os indivíduos. Os resultados mostram que há uma
 redução na riqueza de espécies arbóreas em uma área de caatinga perturbada,
 quando comparada com uma área de caatinga conservada, entretanto, não há
 mudanças na diversidade funcional dos sistemas de polinização. As espécies
 com polinização mediada por vetores especializados não foram representadas
 nos dois habitats estudados. Evidenciou-se que mesmo na área conservada
 nunca tenha ocorrido corte raso da vegetação, a pecuária extensiva estar
 presente e pode estar agindo como um fator de perturbação. Por tanto, a ação
 antrópica, pode simplificar a assembléia de árvores com conseqüências no fluxo
 gênico intraespecífico, sucesso reprodutivo e também sobre conservação de
 habitats naturais.
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