
A VARIAÇÃO FUNCIONAL INTRAESPECÍFICA DE PLANTAS DE CAMPOS DE 
ALTITUDE E SUAS RELAÇÕES COM A AMPLITUDE DE DISTRIBUIÇÃO 

GEOGRÁFICA 

Mayara Vescovi Assis¹ & Eduardo Arcoverde de Mattos¹ 

¹Instituto de Biologia - UFRJ, Laboratório de Ecologia Vegetal, Rio de Janeiro –RJ. 
mayara.assiis@gmail.com 

O conhecimento sobre as relações entre a variabilidade funcional intraespecífica (VFI) e 

a variação ambiental e de suas relações com a amplitude de nicho e de distribuição 

geográfica de plantas ainda é muito limitado. No entanto, alguns trabalhos têm sugerido 

que plantas de ampla distribuição geográfica apresentam maior VFI e um menor grau de 

correlação entre atributos funcionais. Neste estudo avaliamos 1) se o isolamento e a 

variação das condições ambientais entre diferentes áreas de campos de altitude 

promovem diferenças na VFI; 2) Quais são as relações da variação e covariação de 

atributos funcionais com a amplitude de distribuição geográfica de plantas de campos de 

altitude. Amostramos indivíduos de 18 espécies para mensuração de atributos 

funcionais foliares em três localidades no sudeste do Brasil: Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos, do Itatiaia e da Serra da Bocaina. O valor e a variação dos atributos foram 

utilizados para comparar as diferentes populações. A extensão, forma e direção da VFI 

foram utilizadas para se testar as relações com a amplitude de distribuição geográfica. 

As populações de todas as espécies divergiram funcionalmente entre as áreas em pelos 

menos um dos atributos avaliados. Entretanto, não observamos nenhum comportamento 

comum entre populações ou áreas, o que reflete um comportamento idiossincrático da 

VFI. Com exceção de uma espécie, a variação de todos os atributos foi maior dentro do 

que entre diferentes montanhas. Esses resultados sugerem que a VFI está sob influência 

de processos locais ou deriva gênica. Foi observada uma relação negativa entre a forma 

da VFI e a amplitude de distribuição geográfica. Contudo, a extensão e direção da VFI 

não se relacionaram com o tamanho da área de ocorrência dessas espécies. É provável 

que a menor distribuição geográfica esteja associada à baixa capacidade de resposta 

e/ou a maior especialização de plantas com atributos mais correlacionados (i.e., com 

maior integração fenotípica). Concluímos que o isolamento geográfico e as diferenças 

ambientais podem levar a divergência funcional de populações de plantas de campos de 

altitude, contribuindo para o aumento da VFI. Assumindo que alta correlação entre 

atributos pode limitar a plasticidade fenotípica e que os campos de altitude apresentam 

altos índices de endemismo, este tipo de vegetação pode ser mais afetado por alterações 



no ambiente e mudanças climáticas. (CAPES, PELD Site MCF, Atualidades em 

Botânica: dissertações e teses)  
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