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RESUMO

O PAPEL DA FENOLOGIA FOLIAR SOBRE A POPULAÇÃO DE HERBÍVORO
 ESPECIALISTA: O CASO DA BORBOLETA Udranomia spitzi Hayward
 (Hesperiidae) (1)

Alexandra BÄCHTOLD (2)
Denise LANGE (3)

No período de expansão foliar, muitas espécies vegetais são atacadas por
 herbívoros, principalmente nos trópicos. As folhas jovens representam um recurso
 valioso, pois geralmente apresentam menor concentração de compostos
 secundários e maior disponibilidade de nitrogênio comparada às folhas maduras:
 fatores ideais para o desenvolvimento de muitos insetos fitófagos. Udranomia
 spitzi Hayward (Hesperiidae) é uma borboleta endêmica do cerrado e suas larvas
 apresentam dieta especializada em folhas jovens de duas espécies de
 Ochnaceae: Ouratea spectabilis (Mart.) Engl.e Ouratea hexasperma (St. Hil.)
 Baill. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar a relação entre a
 disponibilidade de folhas jovens das duas hospedeiras e o número de larvas de
 U. spitzi. O estudo foi realizado de fevereiro de 2010 a janeiro de 2011 em uma
 reserva de cerrado localizada em Uberlândia, Minas Gerais. Percorrendo-se cinco
 transectos (50 m x 2 m cada) foram marcadas plantas de O. spectabilis (n=61) e
 de O. hexasperma (n=40) e avaliadas mensalmente devido ao ciclo de vida da
 borboleta (aproximadamente 33 dias). Apesar da variação entre os meses, não
 houve diferença significativa na quantidade anual de folhas jovens entre as duas
 espécies hospedeiras (p= 0.2855; U= 53.00). Por sua vez, o número de larvas
 registradas nas plantas infere uma preferência de U. spitzi por O. spectabilis
 como hospedeira (n= 41 para O. spectabilis; n= 01 para O. hexasperma) visto que
 o registro da única larva em O. hexasperma ocorreu no período em que a
 disponibilidade de folhas jovens de O. spectabilis foi escassa.Portanto, o padrão
 de oviposição de U. spitzi não refletiu sobre a oferta de recursos das duas
 espécies de hospedeiras. Demais atributos da planta podem afetar a escolha do
 inseto pela planta hospedeira, todavia o uso de estudos fenológicos pode ser um
 recurso importante para a compreensão da biologia do inseto, principalmente
 herbívoros especialistas como as larvas de U. spitzi.
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