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Seção: Ecologia Vegetal

ANÁLISE DE soft-traits EM 22 ESPÉCIES ARBÓRIO-ARBUSTIVAS COMO FERRAMENTA DE 
IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS FUNCIONAIS NA CAATINGA
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Através dos tipos funcionais de plantas (TFPs) podemos sintetizar o papel plantas e sua atuação em proces-
sos ecossistêmicos, além da sua função perante diferentes respostas às mudanças ambientais. O objetivo 
foi caracterizar TFPs na caatinga. A pesquisa foi realizada em Barra de Santana - PB, empreendido entre 
setembro de 2011 a abril de 2012. Foram coletadas dez folhas de dez indivíduos de 22 espécies sendo medi-
das a massa seca foliar por área (MEF), espessura foliar (EF) e densidade da madeira (DM). Área foliar (AF) 
foi medida através do software IMAGEJ. A DM foi obtida através do método de imersão. Até o momento, com 
base nas análises realizadas foram identificados 8 grupos. J. molissima destacou-se devido à menor DM. A. 
colubrina, individualizou-se em outro grupo devido ao menor valor de MEF, e a S. obtusifolium, compôs, iso-
ladamente, outro grupo devido ao maior valor de MEF. C. flexuosa juntou-se com T. aurea formando o quarto 
grupo, com elevado MEF e valor de EF superiores. C. leptophloeos, S.glandulosum e S. tuberosa  foram 
juntas devido aos mais baixos valores de MEF. P. pyramidalis, L. ferrea e M. glaziovii demonstraram eleva-
dos valores de MSF. P. marginatum,  M. ophthalmocentra, M. tenuiflora e P. stipulacea foram reunidas devido 
aos baixos valores de espessura foliar e elevados valores de DM. Allophylus sp., A. colubrina, A. pyrifolium, 
B. cheilantha, C.blanchetianus, S. brasiliensis e Z. joazeiro foram agregadas no último grupo. Os atributos 
com maior peso na análise foram MEF, EF e DM explicado 85,2% dos casos. Os grupos formados refletem 
um gradiente de estratégias onde num extremo estão espécies com mecanismos anatomo-morfo-fisiológi-
cos priorizando a conservação dos recursos, e espécies com atributos permitem uma rápida aquisição de 
nutrientes. Além de outro espectro, onde num extremo situam-se as ‘tolerantes à seca’ e, no outro, as ditas 
‘intolerantes à seca’.
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