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RESUMO

HERBIVORIA SAZONAL EM DIFERENTES GRUPOS FUNCIONAIS NO
 CERRADO (1)

Heloise Cristina de Oliveira GATO (2)
Maria Inês Cruzeiro MORENO (2)

A herbivoria é uma interação com importantes repercussões ecológicas e
 evolutivas, tendo um impacto negativo significativo no desenvolvimento das
 plantas. Muitas espécies do Cerrado apresentam mecanismos que atuam como
 defesa contra a os herbívoros. O presente trabalho tem por objetivo comparar as
 taxas de herbivoria entre grupos funcionais distintos ocorrentes no Cerrado, no
 final do período de seca e chuva. A metodologia utilizada foi selecionar os grupos
 funcionais, sendo eles acumuladoras de silício, acumuladoras de alumínio e não-
acumuladoras. Selecionaram-se duas espécies pertencentes a cada um dos
 grupos funcionais. As espécies acumuladoras de silício foram Davilla elliptica A.
 St. Hil e Curatella americana L., as espécies acumuladoras de alumínio foram
 Qualea grandiflora Mart. e Q. parviflora Mart. e o grupo controle foi representado
 por Byrsonima coccolobifolia Kunth. e B. verbascifolia (L.) Rich. ex Juss. Destas,
 foram amostrados cinco indivíduos por espécie, dos quais foram coletadas dez
 folhas no final da estação seca (Outubro) e dez folhas no final da chuvosa
 (Março). As folhas foram digitalizadas, com escala, calculando-se a área total da
 folha e o percentual de área herbivorada, com o auxílio do programa AutoCAD
 2008. Comparando-se os grupos funcionais no período seco não foi encontrada
 diferença significativa nas taxas de herbivoria destes grupos entre si e com o
 controle (0,914; p<0,05). Quando estes grupos foram comparados no período
 chuvoso, verificou-se que o grupo controle foi significativamente mais herbivorado
 que as acumuladoras de silício e as acumuladoras de alumínio (36,966, p<0,05).
 Sendo estes dois últimos grupos significativamente iguais com relação ao índice
 de herbivoria. O acúmulo de nutrientes pelas plantas se faz importante na
 interação herbívoro-planta, entretanto não há evidência de que o acúmulo de
 certo nutriente seja mais eficiente no processo de defesa contra a ação dos
 herbívoros que o outro.
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