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Abordagens funcionais permitem uma análise de processos ecológicos que 
moldam a comunidade em termos de presença/ausência de espécies e padrões de 
dominância. Através de características funcionais é possível inferir sobre a resposta dos 
organismos ao ambiente. Ao longo de uma variação altitudinal, espera-se encontrar 
mudanças nos padrões funcionais das espécies, indo de estratégias ecológicas 
aquisitivas de recursos para o rápido crescimento até estratégias conservativas para a 
sobrevivência. Na Mata Atlântica, essa caracterização ainda é incipiente e para 
descrever funcionalmente um remanescente de Floresta Ombrófila Densa no Parque 
Estadual da Ilha Grande (RJ), foram amostrados 449 indivíduos do sub-bosque ao longo 
de 528 metros de altitude distribuídos em sete parcelas. Treze características 
relacionadas à aquisição e uso de carbono foram mensuradas. Para estimar síndromes 
e estratégias ecológicas foram feitas Análises de Componentes Principais (PCA) e 
estratégias do triângulo CSR. Na PCA, o primeiro eixo representado por atributos do 
espectro tamanho de folha - tamanho de ramos explicou 50% da variação. O segundo 
eixo composto por atributos relacionados ao espectro econômico foliar explicou 26% 
da variação e esteve relacionado com o gradiente altitudinal. Na análise CSR, a 
estratégia de competitividade variou positivamente e de forma significativa com a 
altitude (R² 0.64, p<0.05). No entanto, a estratégia preponderante foi a de sobrevivência 
(54.80%) seguido da competitividade (35.75%) e, por último, ruderalidade (9.43%). Ao 
longo do gradiente, a síndrome de características favoreceu tanto a longevidade e 
permanência foliar, como a tendência de alongar suas estruturas favorecendo, dessa 
forma, a manutenção dos tecidos e o crescimento vegetativo. (FAPERJ) 
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