PÊLOS, POR QUE TÊ‐LOS: TRICOMAS PROTEGEM A PLANTA
CONTRA HERBIVORIA?
Georgia Sinimbu, Camila Zatz, Cassiano S. Rosa & Úrsula S. da Costa

INTRODUÇÃO
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Figura 1. Índice de Herbivoria para cada par de espécies (com e sem tricomas) das famílias amostradas em uma área de floresta de
terra firme na Amazônia Central. Os pontos indicam as espécies amostradas e as linhas representam pares de espécies dentro da
mesma família.
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ANEXO 1. Espécies vegetais coletadas em um fragmento de 100 ha de floresta de terra firme na Amazônia Central, localizada na
Fazenda Dimona a 80 km de Manaus, Amazonas.

Família

Espécies com tricomas

Espécies sem tricomas

Annonaceae

Xylopia sp.

Duguetia flagellaris

Burseraceae

Protium trifoliolatum

Protium hebetatum

Dilleniaceae

Doliocarpus magnificus

Doliocarpus spraguei

Fabaceae

Ormosia paranaensis

Mimosa guiladinae

Malvaceae

Bombacopsis sp.

Bombacopsis macrocalyx

Melastomataceae

Miconia longispicata

Henriettella caudata

Menispermaceae

Abuta panurensis

Cissanpelos andromorpha

Moraceae

Helicostylis sp.

Naucleopsis caloneura

Rubiaceae

Psychotria idiotricha

Paliconeura anisoloba

Sapindaceae

Paullinia sp.

Cupania hispida
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