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A candeia é colonizadora inicial de ambientes de florestas montanas. Sendo assim, se faz
necessário o conhecimento das dinâmicas atuantes de suas populações. Neste trabalho foi
testada  a  hipótese  de  que  a  herbivoria  seria  um  fator  significativo  na  mortalidade  de
árvores adultas em um candeial em colapso. O estudo foi realizado no Parque Estadual do
Itacolomi,  MG,  onde  arvores  foram  selecionadas  a  partir  de  um  transecto  orientado  por
bussola,  na  direção  240  graus  sul.  A  fim  de  caracterizar  a  população  em  uma  grande
extensão,  estabeleceu-se  uma  amostragem  aleatória  estratificada.  A  partir  do  início  do
transecto, foram marcadas duas árvores de tamanhos distintos separadas por cinco outros
indivíduos que eram ignorados, antes de nova marcação, até o total de 20 indivíduos.  Dos
ramos coletados foram selecionadas folhas do terceiro ou quarto nó, totalizando 50 folhas
por planta. A análise da herbivoria foi realizada no programa Imagej 1.43. A média de área
foliar perdida de candeia devido à danos foliares total foi de 2,6% (dp = 1,09). Este dano
foi muito mais variável entre os ramos de cada planta do que entre as plantas (ANOVA, p
< 0,05). A medida de dano por insetos herbívoros foi de 1,9 (dp = 1,12), muito abaixo da
media  global  de  5-10%,  ou  do  cerrado  e  mata  seca,  de  18  e  14%,  respectivamente.   A
diferença, porém, foi devido a danos prioritariamente causados por perda pontual de tecido
em  reações  de  hipersensibilidade.  Estas  acontecem  normalmente  como  resposta  à
oviposição  de  insetos  galhadores  ou  infecção  microbiológica.  A  área  média  perdida  por
este tipo de dano foi de 0,67%, o que é bastante elevada. Entretanto, esta é uma informação
raramente disponível na literatura. A despeito do fenômeno recente de alta mortalidade de
indivíduos  adultos  de  candeia  desta  população,  os  indivíduos  aqui  estudados  não  estão
sobre forte pressão de herbivoria. 
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