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A herbivoria pode ser definida como uma interação ecológica onde o animal consome parte 
do tecido vegetal. O estudo da herbivoria é muito importante para a determinação da estrutura 
de comunidades vegetais, pois os herbívoros podem controlar o potencial reprodutivo das 
plantas. Além disso, a herbivoria é considerada um fator importante na evolução de plantas, 
uma vez, as mesmas desenvolvem mecanismos de defesa para evitar um possível ataque. O 
estudo foi realizado na Reserva Biológica União, localizada na região Norte do Estado do Rio 
de Janeiro, sob coordenadas 22°27'S e 42°02'E. Este trabalho teve por objetivo: avaliar as 
taxas de herbivoria foliar por insetos mastigadores em plântulas e jovens de Xylopia sericea 
em um plantio de eucalipto (Corymbia citriodora) e em fragmentos de Mata Atlântica de 
Baixada, ambos situados dentro do domínio da ReBio União; verificar se folhas novas de X. 
sericea são mais atacadas que folhas maduras e avaliar os possíveis herbívoros. Considerou-
se como plântula, indivíduos com até 50 cm de alturas, e como jovens aqueles que 
apresentaram altura entre 50 e 150 cm. Plântulas (n= 30) e jovens (n= 30) foram marcados de 
forma aleatória tanto na mata quanto no eucalipto. Para avaliar a percentagem de herbivoria 
em jovens, foram feitas coletas de folhas (n=6) da base e do ápice, já em plântulas as análises 
foram feitas no campo através de marcação de ramos e desenho das folhas. As coletas foram 
feitas trimestralmente (início em julho 2007) e envolveram um ano de estudo. Para análise da 
herbivoria temporal em plântulas, três folhas novas e três maduras foram marcadas e 
desenhadas em papel milimetrado e foram redesenhadas mensalmente para estimar o dano 
acumulado na lâmina foliar. A % de herbivoria em folhas de jovens foi significativamente 
maior (test t, p=0,05) nos indivíduos da mata (6,05%) do que nos indivíduos dos plantios 
(4,17%), sendo observado que tanto folhas novas quanto maduras sempre sofreram maiores 
danos na mata. Entretanto, não foi observada diferença significativa entre folhas novas e 
maduras do mesmo ambiente. Em plântulas, foi observado padrão semelhante ao descrito para 
jovens. (FAPERJ) 
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