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RESUMO

TAXA DE HERBIVORIA EM ESPÉCIES ACUMULADORAS DE SILÍCIO E
 ALUMÍNIO

Heloise Cristina de Oliveira GATO (1)

Maria Inês Cruzeiro MORENO (2)

Muitas espécies do Cerrado apresentam mecanismos de defesa contra
 herbívoros. Acreditando que o acúmulo de nutrientes específicos possa exercer
 papel fundamental na proteção das plantas contra os herbívoros, o estudo teve
 por objetivo analisar as taxas de herbivoria em espécies nativas do Cerrado
 acumuladoras de silício e alumínio. Foram selecionadas seis espécies, sendo
 duas acumuladoras de alumínio, duas acumuladoras de silício e duas não-
acumuladoras, das quais se marcou cinco indivíduos para coletas. Destes,
 coletou-se dez folhas por indivíduo no final das estações seca e chuvosa. As
 folhas foram digitalizadas, com escala, calculando-se a área total da folha e o
 percentual de área herbivorada, pelo programa AutoCAD 2008. Para verificar a
 existência de diferenças significativas na taxa de herbivoria entre as espécies foi
 realizado o teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de Mann-Whitney. Em ambas
 as estações houve diferença significativa na variação dos padrões de herbivoria
 entre as espécies. As amostras do período de seca apresentaram espécies com
 padrões de herbivoria iguais mesmo pertencendo a grupos funcionais diferentes,
 enquanto que espécies do mesmo grupo funcional, e até gênero, apresentaram
 padrões diferentes. Para as amostras do período chuvoso, apenas B.
 coccolobifolia Kunth. e B. verbascifolia (L.) Rich. ex Juss. apresentaram padrão
 de herbivoria significativamente diferente, mesmo pertencendo ao mesmo grupo
 funcional e gênero. A diferença entre B. coccolobifolia Kunth. e B.
 verbascifolia (L.) Rich. ex Juss. pode ter ocorrido pela diferenciação morfológica
 da folha visto que B. verbascifolia (L.) Rich. ex Juss. apresenta tricomas, o que
 pode ser um obstáculo para os herbívoros. As demais espécies apresentaram
 taxas de herbivoria significativamente igual tanto entre espécies do mesmo grupo
 funcional quanto entre grupos funcionais diferentes.
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