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Introdução

intra e interespecificamente, e uma das hipóteses

A dinâmica das populações de plantas é

propostas para explicar essa variação é a hipótese

influenciada diretamente por herbívoros e patógenos

de disponibilidade de recursos. Essa hipótese prediz

e indiretamente por parasitas, parasitóides e

que plantas estabelecidas em ambientes com baixa

predadores dos herbívoros. Esses organismos

quantidade de nutrientes, luz e água, investem mais

podem alterar o crescimento dos indivíduos, o

em defesa, uma vez que o investimento em

sucesso reprodutivo, o estabelecimento de plântulas

reposição de tecidos danificados é alto (Coley et al.,

e a distribuição espacial dos indivíduos de uma

1985). Desta forma, para plantas em ambientes com

espécie no ambiente (Harper, 1977). Em plantas, a

maior disponibilidade de recursos, seria menos

pressão da herbivoria tem conduzido à evolução de

custoso investir na reposição de estruturas

defesas químicas e mecânicas, assim como

removidas pelos herbívoros e em crescimento do

alterações fenológicas, como tentativa de afastar ou

que investir na produção de defesas químicas e

intoxicar os herbívoros (Coley & Barone, 1996).

estruturais (Coley, 1983).

Adicionalmente, as condições ambientais podem

Em florestas tropicais, a abertura de

modificar a resposta das plantas à herbivoria, a fim

clareiras

de minimizar os efeitos negativos da redução foliar

características bióticas e abióticas do ambiente

(Ritchie, 2000).

(Martinez-Ramos et al., 1989), como o aumento da

gera

mudanças

importantes

nas

A relação entre fatores bióticos e abióticos

disponibilidade de luz, espaço e nutrientes

parece influenciar o balanço entre as estratégias de

(Denslow, 1987). No ambiente de clareiras, as

defesas das plantas. A hipótese de respostas

espécies de plantas coexistem com estratégias

contínuas propostas por Maschinski & Whitham

adaptativas variadas e alocam recursos de forma

(1989) propõe que plantas consumidas por

diferencial para a fotossíntese, podendo modificar a

herbívoros crescendo em áreas onde os recursos

qualidade de suas folhas e influenciar suas

são abundantes podem mostrar aptidão similar à

interações com os herbívoros (Lowman, 1992). Em

das plantas sem herbívoros e, desta forma,

um estudo comparando a taxa de herbivoria em

compensar os efeitos da herbivoria (Strauss &

uma floresta tropical, Coley (1983) verificou que

Agrawal, 1999). Além disso, o investimento das

plantas presentes em locais mais iluminados são em

plantas em defesas contra a herbivoria pode variar

geral

mais

consumidas

por

herbívoros,
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provavelmente devido ao menor investimento em

(PDBFF/ INPA) (2º 26’ 25” S, 59º 45’ 43” O),

defesas físicas e químicas, o que torna suas folhas

localizada a 80 km a noroeste de Manaus, AM. Esta

mais palatáveis do que as plantas sob dossel.

reserva abrange 10.000 ha de floresta de terra firme

Espécies de sub-bosque, por sua vez, tem como

contínua cujo relevo é caracterizado por áreas de

estratégia investir mais em defesa e menos em

platô, vertentes e baixios com flora diferenciada e

crescimento (Grime, 1983). Assim, espera-se que

altitude que varia entre 50 - 125 m em relação ao

em ambientes com mais luz as plantas sejam mais

nível do mar. A área utilizada para desenvolver este

altas e estejam sujeitas a uma maior taxa de

estudo é coberta por floresta de terra firme,

herbivoria (Lowman, 1985).

constituída por vegetação ombrófila densa e

Neste estudo, foi testada a hipótese de que

estrutura vertical caracterizada por um dossel com

a intensidade de herbivoria em Henriettea sp.

cerca de 37 m de altura (Ribeiro et al., 1999). A

(Melastomataceae)

a

temperatura média anual é de 26 oC e a precipitação

disponibilidade de luz no ambiente. A predição é

varia em torno de 2200 mm (RADAMBRASIL, 1978).

está

relacionada

com

que indivíduos de Henriettea sp. em clareiras
apresentam maior intensidade de herbivoria, já que

Espécie estudada

plantas em clareiras estão submetidas a uma maior

Henriettea sp. é uma espécie arbustiva

intensidade de luz. Sendo a defesa das plantas um

tropical pertencente a família Melastomataceae que

componente importante nas interações planta-

se distribui na Amazônia brasileira, venezuelana e

herbívoro

maior

guianense (Ribeiro et al., 1999). Para testar as duas

em

predições propostas no presente estudo, a espécie

ambientes mais iluminados, nos quais as plantas

Henriettea sp. foi escolhida por ser uma planta

investiriam mais em crescimento do que em

abundante na floresta de terra firme, por ocorrer no

defesas. Assim, para isolar o efeito da abundância

sub-bosque, clareiras e borda de clareiras e por

de herbívoros da hipótese de disponibilidade de

suas folhas visualmente apresentarem muitos

recursos, também foi comparada a abundância de

indícios de consumo por herbívoros (observação

herbívoros entre os ambientes estudados.

pessoal).

Material & métodos

Coleta dos dados

abundância

seria

esperado

de

invertebrados

encontrar
herbívoros

Um total de 94 indivíduos de Henriettea sp.
Área de estudo

com alturas variando entre 0,3 m e 3,0 m foi

O estudo foi desenvolvido em uma floresta

marcado de forma arbitrária nos ambientes de sub-

de terra firme, na Reserva 1501 (Km 41) do Projeto

bosque, borda de clareiras e clareiras. Altura da
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planta, abertura de dossel acima da planta,
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porcentagem de herbivoria nas folhas e localização

invertebrados foram classificados em herbívoros e

da planta (sub-bosque, borda de clareira ou clareira)

não herbívoros.

foram os parâmetros coletados para a análise dos
dados.

Análise dos dados
O segundo par de folhas de cada ramo foi

Para testar a predição na qual Henriettea

coletado para estimar visualmente a área consumida

sp. em ambientes mais iluminados apresenta maior

segundo o método proposto por Dirzo & Domingues

intensidade de herbivoria, o índice de herbivoria e a

(1995). Por este método, as folhas foram

localização da planta foram comparados por uma

classificadas pela área foliar consumida (AFC) em

análise de variância com comparações planejadas.

seis categorias: 0 (0% de AFC); 1 (1-6%); 2 (6,1-

As comparações planejadas verificaram o contraste

12%); 3 (12,1-25%); 4 (25,1-50%); 5 (50,1-100%). A

entre ambientes de sub-bosque com borda de

partir das freqüências observadas em cada uma das

clareiras e clareiras e em seguida verificaram o

categorias, foi calculado o índice de herbivoria (IH)

contraste entre borda de clareiras e clareiras. Ainda

para cada planta pela equação: IH = (∑ ni x i) / N,

em relação à primeira predição para testar a

onde i corresponde à categoria de área foliar

premissa de que a disponibilidade de luz muda entre

consumida, ni corresponde ao número de folhas na

ambientes e é maior em clareiras, uma análise de

categoria i e N corresponde ao número total de

variância foi realizada para comparar a abertura de

folhas daquela planta.

dossel com a localização da planta. Regressões

A abertura de dossel (AD) acima de cada

lineares simples foram realizadas para avaliar a

planta foi medida com um densiômetro esférico

relação entre índice de herbivoria e abertura de

(Lemmon, 1957) posicionado na altura do peito

dossel a fim de testar se há maior herbivoria em

(1,30 m). Em cada planta foram feitas quatro leituras

ambientes com maior disponibilidade de luz e, entre

voltando-se para cada um dos pontos cardeais e

altura das plantas e abertura de dossel a fim de

posteriormente foi feita uma média dessas leituras

testar se há maior alocação de recursos para

para determinar a porcentagem de abertura de

crescimento das plantas em ambientes mais

dossel.

iluminados.
Para a coleta dos invertebrados herbívoros

Para testar se a intensidade de herbivoria

foram sorteados 60 indivíduos de Henriettea sp. do

ocorre em função da abundância de herbívoros

conjunto de 94 plantas, sendo 21 em sub-bosque,

entre ambientes foi realizada uma regressão linear

11 em borda de clareiras e 9 em clareiras. Cada

simples

ramo da planta foi balançado sobre uma bandeja

localização das plantas (Zar, 1996).

entre

abundância

de

herbívoros

e

branca de plástico e todos os invertebrados que
nela caíam foram coletados. Em laboratório estes
3

Resultados

plantas em ambientes de sub-bosque, clareiras e

Dentre as plantas de Henriettea sp.

bordas de clareiras (F2,91 = 0,023; p < 0,05; Figura

marcadas, 61 foram amostradas em sub-bosque, 20

1). Pela comparação planejada, ambientes de sub-

em borda de clareiras e 13 em clareiras. O índice de

bosque diferiram de ambientes de borda de clareiras

herbivoria em sub-bosque variou de 0,5 a 5,0 (2,1 ±

e de clareiras quanto ao índice de herbivoria (F1,91 =

1,01), em borda de clareira variou de 0,69 a 4,13

7,643; p < 0,05) enquanto que borda de clareiras

(2,69 ± 1,03) e em clareira variou de 1,27 a 4,09

não diferiu de clareiras (F1,91 = 0,004; p = 0,95).

(2,71 ± 0,80).

Indivíduos de Henriettea sp. presentes em borda de

O

índice

de

herbivoria

variou

significativamente em relação à localização das

clareiras e em clareiras apresentaram maior índice
de herbivoria que plantas no sub-bosque.

Índice de herbivoria (%)
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Figura 1. Índice de herbivoria para as localidades de Henriettea sp. em ambientes de sub-bosque, borda de clareira e clareira em uma floresta de terra firme na
Amazônia Central. Os pontos representam a média e as barras, o erro padrão.

A abertura de dossel acima de Henriettea
sp. presentes em sub-bosque variou de 0,10 a 2,08

dossel mais fechado que borda de clareiras e
clareiras.

% (0,54 ± 0,45), em borda de clareiras variou de

O índice de herbivoria e a abertura de

0,33 a 4,68 % (2,32 ± 1,13) e em clareiras variou de

dossel não apresentaram relação significativa (R2 =

1,04 a 7,02 % (3,47 ± 2,00). A abertura de dossel

0,041; g.l. = 92; p = 0,051; Figura 2). Ambientes com

variou

maior abertura de dossel não apresentam maior

significativamente

de

acordo

com

a

localização da planta nos ambientes (F2,91 = 63,10; p

índice de herbivoria.

< 0,000). Ambientes de sub-bosque apresentaram
4

Figura 2. Relação entre o índice de herbivoria em Henriettea sp. e a abertura de dossel em uma floresta de terra firme na Amazônia Central.

A altura de plantas de Henriettea sp. em sub-bosque
variou de 0,3 a 3,0 m (1,18 ± 0,69), em borda de
clareiras variou de 0,4 a 3,0 m (1,55 ± 0,84) e em
clareiras variou de 1,1 a 3,0 m (1,98 ± 0,66). A
altura das plantas apresentou relação positiva com a
abertura de dossel (R2 = 0,042; g.l. = 92; p < 0,05).
Plantas mais altas de Henriettea sp. foram
encontradas em maior número nos ambientes com

Abundância de herbívoros

4

maior luminosidade como as clareiras e borda de
clareiras e em menor número no sub-bosque.
Do total de 60 plantas de Henriettea sp., em
41

delas

foram

encontrados

invertebrados

herbívoros sendo 21 em plantas no sub-bosque, 11
em borda de clareiras e 9 em clareiras. A
abundância de invertebrados, no entanto não variou
com a localização das plantas nos três ambientes (F
= 0,776; g.l. = 38; p = 0,384; Figura 3).
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Figura 3. Abundância de herbívoros para as localidades de Henriettea sp. nos ambientes de sub-bosque, borda de clareira e clareira em uma floresta de terra
firme na Amazônia Central. Os pontos representam a média e as barras, o erro padrão.
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Discussão

índice de área foliar. Para a determinação das
categorias sub-bosque, borda de clareiras ou

A hipótese de que a disponibilidade de

clareiras

foram

levadas

em

consideração

recursos está relacionada à intensidade de

características do microhabitat como, por exemplo, a

herbivoria foi corroborada neste estudo, uma vez

estrutura da vegetação periférica das plantas de

que o índice de herbivoria das plantas de Henriettea

Henriettea sp. A estrutura da vegetação e a

sp. diferiu entre ambientes de sub-bosque, borda de

declividade do terreno são capazes de modificar as

clareira e clareira. Plantas em clareiras e nas bordas

características do microhabitat da planta (Harper et

das clareiras, sujeitas a uma maior intensidade de

al., 2005). Desta forma, a luz que incide no sub-

luz, apresentaram maior área foliar consumida por

bosque

herbívoros. Portanto, pode-se inferir que a

distintas daquela das clareiras. Essas diferenças

quantidade de luz disponível para plantas é fator

não foram captadas pela medida de abertura de

importante para o desenvolvimento de defesas,

dossel, mas foi pela distinção categórica entre os

sejam elas químicas ou morfológicas, contra a ação

ambientes.

apresenta

características

qualitativas

dos herbívoros. Desta forma, plantas em sub-

Plantas mais altas de Henriettea sp.

bosque investiriam mais em defesa enquanto as de

associadas aos ambientes com maior abertura de

borda de clareiras e de clareiras, em crescimento.

dossel podem ser explicadas pela hipótese de que

Coley (1980) encontrou que a porcentagem de área

plantas em clareiras investem mais energia

foliar consumida (AFC) de folhas de plantas em

proveniente do metabolismo fotossintético em

ambientes de luz e crescimento rápido, foi

crescimento. A formação de clareiras decorrente da

semelhante à de plantas no sub-bosque, entretanto

queda de árvores e galhos influencia a composição,

a AFC diferiu entre folhas jovens e maduras. Uma

a estrutura e a dinâmica da comunidade vegetal.

hipótese plausível seria que regimes de luz maiores

Neste caso, algumas espécies têm como estratégia

aumentam a produção de folhas mais nutritivas

a alocação de recursos para maximizar a sua taxa

quando comparadas com as folhas maduras sendo,

de crescimento através de uma maior eficiência

neste caso, mais atrativas aos herbívoros (Lowman,

fotossintética, como o caso de plantas pioneiras

1992).

(Grime et al., 1996). Para Henriettea sp., entretanto,
Ao contrário do esperado, o índice de

uma hipótese plausível seria que esta espécie

herbivoria não apresentou relação com a abertura

quando em ambiente de sub-bosque investiria em

de dossel. Isso pode ter ocorrido porque a medida

defesas químicas enquanto que em borda de

de luz utilizada não levou em consideração os

clareiras e clareiras, assumiria características de

aspectos qualitativos da luz incidente e também o

plantas pioneiras nos ambientes abertos investindo
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em expansões foliares em detrimento de defesa

comportamentos

contra herbívoros. A produção de folhas novas

conseqüentemente os tipos de danos ocasionados

representa um custo maior para plantas no sub-

nas folhas. No caso da maioria dos insetos

bosque do que para as de clareiras e neste caso

herbívoros, o tipo de peças bucais que eles

seria esperado maior investimento em compostos

possuem determina a maneira como se alimentam e

secundários como alcalóides, por exemplo (Coley &

qual o tipo e a intensidade do dano ocasionado nos

Barone, 1996). A maior intensidade de herbivoria em

tecidos foliares das plantas (Borror & DeLong,

Henriettea sp. nas bordas de clareiras e clareiras do

1969).

que no sub-bosque, encontrada no presente estudo,

distintos

de

alimentação

e

Indivíduos de Henriettea sp. submetidos a

corrobora a hipótese de alocação de recursos para

distintas

crescimento ou defesa em função da luminosidade.

disponibilidade de nutrientes e a luminosidade

condições

ambientais

como

a

Indivíduos de Henriettea sp. apresentaram

respondem de forma diferente quanto a sua defesa

abundância semelhante de invertebrados herbívoros

contra a herbivoria. Plantas em clareiras e nas

nos ambientes de sub-bosque, borda de clareiras e

bordas são mais altas, estão sujeitas a uma maior

clareiras. O fato da abundância de herbívoros ser

intensidade de luz e apresentam maior área foliar

semelhante entre os ambientes é importante para

consumida por herbívoros. Neste estudo, no

explicar os resultados de intensidade de herbivoria

entanto,

observados neste estudo no contexto da hipótese

químicos em Henriettea sp. Estudos futuros

de disponibilidade de recursos. Os maiores índices

poderiam avaliar a relação entre composição

de herbivoria podem ser associados a um aumento

química das folhas e localização da planta em sub-

de disponibilidade de luz como predito pela hipótese

bosque, borda de clareira e clareira a fim de se

de disponibilidade de recursos, e não à diferença na

compreender as estratégias desta espécie de

abundância de herbívoros entre os ambientes.

Melastomataceae

Neste caso, a diferença entre uma resposta

herbívoros. Também seria interessante um estudo

numérica (abundância) e uma resposta funcional

mais

(intensidade de herbivoria) precisa ser considerada

consumidores de plantas além dos invertebrados

em testes futuros da hipótese de disponibilidade de

herbívoros como patógenos responsáveis por

recursos (G. Machado, com. pess.). Uma hipótese

grande parcela dos danos em folhas e que também

plausível que explicaria as diferenças nos índices de

podem influenciar as populações de espécies das

herbivoria entre sub-bosque, borda de clareiras e

plantas hospedeiras.

não

foram

quantificados compostos

perante

aprofundado

de

a

atividade

outros

dos

organismos

clareiras mesmo com abundância similar de
herbívoros entre estes ambientes, seria uma
diferença

na

composição

de
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