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Figura 1. Índice de herbivoria para as famílias de plantas amostradas na borda e no interior do fragmento de 100 ha da fazenda
Dimona, Manaus, AM.

Discussão
A hipótese da disponibilidade de
recursos foi refutada neste estudo, uma vez
que o índice de herbivoria das famílias
estudadas tanto na borda quanto no interior
do fragmento não foi significativamente
diferente. Os resultados demonstram que a
quantidade de luz disponível para a planta
não é importante no desenvolvimento de
estratégias defensivas contra herbívoros.
É possível que os ambientes estudados
não apresentem diferenças expressivas na
intensidade luminosa a ponto de exercer
influência no índice de herbivoria. Ainda que
houvesse diferenças na intensidade luminosa
entre borda e interior, o custo exigido no
direcionamento de recursos para estratégias
de defesa é muito alto (Simms & Rausher 1989;
Herms & Mattson 1992), assim diferenças sutis
na disponibilidade destes não justificariam um

investimento das plantas no desenvolvimento
de mecanismos contra herbivoria.
Os resultados encontrados mostram
que há uma grande diferença nas médias dos
índices de herbivoria (IH) entre as famílias
amostradas. Famílias como Fabaceae e
Melastomataceae apresentaram altos valores
do IH tanto na borda como no interior,
enquanto que Apocynaceae e Burseraceae
apresentaram valores bastante inferiores nos
dois ambientes. Isto mostra que alguns grupos
são mais susceptíveis à herbivoria do que
outros, provavelmente em virtude de
adaptações fixadas ao longo de sua história
evolutiva e expressas ao nível de família ou
nível superior. Nesse sentido, o nível
taxonômico escolhido para controlar a
pseudo-replicação filogenética pode não ser o
mais adequado para atingir o objetivo
proposto uma vez que as estratégias contra
herbivoria compartilhadas pelos membros de
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uma família poderiam não variar em função
de eventuais restrições de recursos.
A maioria dos estudos sobre
fragmentação florestal tem mostrado um
aumento significativo na densidade de
invertebrados na borda, porém as respostas
das plantas a este efeito é um componente
freqüentemente ausente em estudos sobre
fragmentação de habitat (Didham 2001 e
referências inseridas). Alguns trabalhos
relacionam um aumento da disponibilidade
de recursos em áreas fragmentadas sob o
efeito de borda com um aumento da
densidade de aves insetívoras (Helle & Muona
1985). Lovejoy et al. (1986) observaram alguns
bandos mistos de aves insetívoras que
migraram para a borda da floresta onde existia
uma maior disponibilidade de insetos
fitófagos se alimentando em brotos e espécies
de capoeira. Este efeito pode ter influenciado
alguns dos resultados obtidos neste estudo,
uma vez que um aumento na densidade de
aves insetívoras na borda florestal pode
reduzir a abundância de insetos fitófagos e,
conseqüentemente, o índice de herbivoria das
plantas deste ambiente.
Alguns dos dados encontrados podem
ser explicados à luz da hipótese da aparência
de Feeny (1976), que prediz que indivíduos
mais conspícuos sofrem maior herbivoria.
Nossas observações de campo mostram que a
família Araceae ocorre em densidade muito
maior no interior do fragmento, e o índice de
herbivoria encontrado para esta família foi
quase duas vezes maior no interior do que na
borda. Sugere-se que outros estudos que
busquem testar a hipótese da disponibilidade
de recursos levem em consideração a
densidade relativa das plantas e utilizem a
hipótese da aparência como alternativa.
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