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Seção: Ecologia Vegetal

DIVERSIDADE FUNCIONAL DE ATRIBUTOS REPRODUTIVOS EM DIFERENTES TIPOS DE 
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O conhecimento sobre a diversidade funcional de uma comunidade pode contribuir para programas de ma-
nejo e restauração de ecossistemas degradados, como as florestas ribeirinhas. O objetivo desse trabalho 
foi utilizar atributos reprodutivos de três tipos de formações florestais ribeirinhas para compará-las quanto 
à diversidade funcional. Foram utilizados os dados florísticos referentes a três áreas: mata ciliar do rio Ara-
guari, mata de galeria não-inundável do ribeirão do Panga e mata de galeria inundável do córrego do Glória, 
localizadas em Uberlândia, MG. As espécies foram classificadas dentro de grupos funcionais de acordo com 
as categorias dos atributos reprodutivos (sistema sexual, sistema de dispersão e agentes polinizadores). 
Diferenças nos padrões dos atributos reprodutivos entre as áreas foram testadas utilizando tabelas de con-
tingência e a diversidade funcional das áreas foi calculada pelo índice de Shannon. Os padrões dos atributos 
reprodutivos foram similares em vários aspectos entre as matas do rio Araguari e do ribeirão do Panga. A 
mata do córrego do Glória apresentou padrões discrepantes das demais, possuindo dispersão exclusiva 
por animais, sendo 90% aves, predominância de indivíduos dióicos, baixa diversidade de polinizadores e 
alta proporção de polinizadores generalistas. Tais diferenças foram atribuídas como possíveis consequencia 
das características ambientais desses ecossistemas: ambientes naturalmente fragmentados e restritivos 
devido ao alagamento permanente e descontínuo ao longo dos cursos d´água. A mata do Glória apresentou 
tendência de menor diversidade funcional em relação às demais. Esse estudo indicou que as característi-
cas ambientais às quais determinam a estrutura e florística das florestas ribeirinhas também influenciam os 
padrões funcionais desses ecossistemas. 
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