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As características funcionais de plantas são de extrema importância, pois fazem a ligação entre a estrutura da
comunidade com o funcionamento do ecossistema (Westoby & Wright 2006). Estas características funcionais são
amplamente usadas nos estudos ecológicos e biogeoquímicos para identificar quais são as adaptações que permitem
diferentes Taxa obterem sucesso em diferentes ambientes (Patiño et al 2002; McGill et al 2006). De todas as
características passíveis de medição as melhores são as relacionadas com taxas metabólicas, tamanho ou massa de
partes (folha, sementes, altura potencial), concentração de nutrientes e estequiometrias (McGill et al 2006). Estas
possuem a vantagem de serem medidas em unidades específicas, o que permite a padronização da tomada dos
dados e a comparação entre localidades e espécies. Estas medidas também são contínuas, o que permite que uma
maior gama de testes estatísticos sejam aplicados na análise dos dados gerados, inclusive métodos preditivos, ao
invés do uso de testes como ANOVA que são focados apenas na significância estatística (McGill et al 2006).
Atualmente existe um consenso na literatura de que as características foliares incluídas no “espectro da economia
foliar’ (Wright et al 2004), as característica hidráulicas e a altura máxima apresentam inter-relações e são de
extrema importância para o funcionamento dos ecossistemas e por consequência nos serviços ecossistêmicos que
são dependentes do funcionamento do ecossistema.
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