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do adulto (Begon et al 1990). O mesmo deve

1. Introdução
Várzeas são planícies de inundação ao
longo de rios de água branca ricos em
nutrientes e em material em suspensão (Irion et
al. 1997). A baixa penetração de luz na coluna
d’água faz com que, ao invés de algas,
macrófitas aquáticas sejam responsáveis pela
maior porção da produtividade primária local e
biomassa (Junk & Piedade 1997). Como
conseqüência, a comunidade de macrófitas
aquáticas desempenha um importante papel na
ciclagem de nutrientes e redes tróficas, além de
ser um habitat importante para a fauna terrestre
e aquática (Junk 1997).

Bancos

de

macrófitas são estruturas efêmeras e tendem a
sofrer um processo de desagregação e deriva
no período de seca resultando numa alteração
da disponibilidade do recurso no espaço e no
tempo (Vieira & Aids 1992).
Para algumas espécies de herbáceas
aquáticas que mantém todas suas folhas acima
da lâmina d’água, como Eichhornia crassipes
(Pontederiaceae) e Pistia stratiotes (Araceae),
os potenciais herbívoros são insetos terrestres
e suas larvas (J. Nessimian, comunicação
pessoal). Para herbívoros, em geral, a seleção

acontecer em bancos de macrófitas, onde a
biomassa
quantidade

das
de

plantas

pode

herbívoros

regular

e,

a

conseqüen-

temente, o dano foliar.
Observações em campo mostram que
folhas

de

P.

stratiotes

e

E.

crassipes

apresentam tipos de danos foliares diferentes
devendo,

portanto,

ser

consumidas

por

diferentes herbívoros. Considerando que os
herbívoros de P. stratiotes localizariam com
mais facilidade bancos de macrófitas com
predominância dessa espécie, a proporção da
cobertura foliar relativa entre as espécies de
macrófitas
representar

de

uma

uma

mesmo
medida

banco
acurada

deve
da

disponibilidade de recurso oferecida. Nesse
sentido, esse trabalho objetivou avaliar a
herbivoria em indivíduos de P. stratiotes
localizados em bancos de macrófitas com
diferentes proporções de cobertura de P.
stratiotes em uma matriz de E. crassipes.
Procurou-se testar a hipótese de que quanto
maior a cobertura de P. stratiotes num banco
de macrófitas, maior seria a herbivoria nessa
espécie.

da mancha de plantas em que irão forragear ou
ovopositar pode ter implicações diretas na
sobrevivência da prole e no balanço energético

1

(1995), que consiste na atribuição de notas

2. Material & métodos
O estudo foi realizado em uma área de
várzea

na

ilha

da

Marchantaria

(3o14'S;

59o57'O) ao longo da calha do Rio Solimões,
Amazonas. Foram selecionados 10 bancos de
macrófitas nos quais agrupamentos de P.
stratioides ocorriam em uma matriz de E.
crassipes.

Os

bancos

selecionados

apresentavam diferentes graus de cobertura
foliar de P. stratioides e distavam no mínimo 20
m entre si.
A cobertura foliar de P. stratiotes nos

para diferentes níveis de área foliar consumida,
a saber: (0) ausência de dano, (1) 1 a 6% da
superfície foliar consumida, (2) 7 a 12%, (3) 13
a 25%, (4) 26 a 50% e (5) acima de 51% da
folha consumida. A partir das freqüências
observadas em cada uma das categorias, foi
calculado o Índice de Herbivoria (IH) para cada
indivíduo, dado por:
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 ∑ ni * i 

IH =  i =0
N

bancos de macrófitas foi estimada utilizando

onde, i corresponde à categoria de área foliar

uma moldura de cano de PVC de 1x1 m, sub-

consumida, ni corresponde ao número de folhas

dividida em quadrados de 100 cm2. O número

na categoria i e N corresponde ao número total

de quadrados de 100 cm2 nos quais P.

de folhas do indivíduo. O IH varia numa escala

stratiotes

de 0 a 5, sendo 0 indivíduos que não

estimando

estava
a

presente

porcentagem

foi

contado,

coberta

por

apresentam

área

foliar

consumida

e

5

indivíduos dessa espécie numa área de 1 m2.

indivíduos que apresentam todas as folhas com

Após esse procedimento, todos os indivíduos

mais que 50% de sua área consumida por

existentes

herbívoros.

de

P.

stratiotes

na

área

de

para testar a relação entre herbivoria, dada pelo

amostragem foram coletados.
Os

indivíduos

coletados

Uma regressão linear foi feita

foram

avaliados quanto ao nível de dano foliar por

IH, e a porcentagem de cobertura de P.
stratiotes.

herbívoros. As folhas foram individualmente
examinadas e avaliadas de acordo com o
método proposto por Dirzo & Dominguez

3. Resultados
Foram amostrados 397 indivíduos de P. stratiotes e um total de 2.755 folhas foram
avaliadas quanto à herbivoria. A maioria das folhas apresentou sinais de herbívoria (IHmédio = 2,13
± 1,4; Figura 1), mas não houve relação entre a densidade de plantas de P. stratioides e a área
foliar consumida (R2 = 0,145; g.l.=9; p = 0,27; Figura 2).
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Figura 1: Porcentagem de folhas de Pistia stratiotes encontradas nas diferentes categorias de área foliar
consumida.
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Figura 2. Correlação entre o índice de herbívoria médio e a porcentagem de cobertura de Pistia
stratiotes em bancos de macrófitas numa área de várzea no Rio Solimões, Amazonas.
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fragmentação dos bancos com formação de

4. Discussão

pequenos fragmentos. Os fragmentos, por sua
A herbivoria pode constituir um fator
ambiental

com

importantes

repercussões

ecológicas e evolutivas, tendo um impacto
geralmente

negativo

desenvolvimento

das

e

significativo

plantas

ao

no

provocar

diminuição na fotossíntese, no crescimento e
no sucesso reprodutivo (Crawley 1983). Os
herbívoros, por sua vez, buscam a máxima
eficiência do forrageio através da distribuição
espacial

dos

animais de

acordo

com

a

disponibilidade de recursos alimentares no
ambiente (Begon et al. 1990). No sistema
estudado,

no

entanto,

locais

com

maior

disponibilidade de recurso não se mostraram
mais atrativos para os herbívoros, pois a

vez,

flutuam

nas

lagoas

da

várzea

e

eventualmente podem unir-se, formando um
novo banco de macrófitas. Essa dinâmica pode
fazer com que bancos grandes apresentem
relativamente pouco dano por herbívoros por
terem sido formados por pequenos fragmentos
nos quais não haviam herbívoros. Nesse
sentido, fatores históricos da formação dos
bancos de macrófitas precisam ser avaliados
para que inferências sobre a relação entre nível
de herbivoria e porcentagem de cobertura da
planta alvo possam ser feitas de forma mais
adequada.
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