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Seção: Ecologia Vegetal

IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS FUNCIONAIS NA CAATINGA 
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Muitas pesquisas estão sendo realizadas a fim de se identificar os tipos funcionais de plantas (TFPs) com 
base em caracteres estruturais e funcionais das espécies vegetais. Através deste conceito pode-se sinte-
tizar o papel plantas e sua atuação em processos ecossistêmicos, além da sua função perante diferentes 
respostas às mudanças ambientais. O conhecimento dessas variáveis anatomo-morfo-fisiológicas possibi-
lita um melhor entendimento dos padrões de dominância no ambiente. Foram coletadas dez folhas de dez 
indivíduos de 22 espécies vegetais da caatinga para a determinação dos atributos massa seca de folha por 
unidade de área (MFA) e Espessura (ESP). As folhas maduras para a medição dos atributos foram coletadas 
na face norte, no terço medial da copa. A área foliar (AF) foi medida com o auxilio de fotos de folhas que 
foram postas sobre um quadro branco, prensadas com um vidro e fotografadas, sendo as imagens poste-
riormente analisadas através do software IMAGEJ. A densidade da madeira foi obtida através do método de 
imersão. Os resultados obtidos foram analisados por meio de Análise de Componentes Principais (PCA) e 
pela análise de cluster, utilizando-se a distância euclidiana. Houve a formação de oito grupos. Espécies da 
família Fabaceae e Euphorbiaceae foram agrupadas em três diferentes grupos. Os atributos mais importan-
tes nessa classificação foram: massa seca de folha por unidade de área (MFA), a densidade da madeira e 
a espessura foliar, explicando 85,2% dos casos.Pode-se concluir que os grupos funcionais identificados no 
estudo são independentes dos grupos taxonômicos aos quais as espécies estão inseridas, indicando que 
espécies que pertencem ao mesmo grupo taxonômico podem realizar diferentes papeis no ecossistema.
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