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Seção: Ecologia Vegetal

HERBIVORIA FOLIAR COMO RESPOSTA À DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO 
AMBIENTE: UM ESTUDO DE CASO EM Clusia criuva Cambess. (Clusiaceae)
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A herbivoria sofrida por algumas espécies vegetais pode variar de acordo com a disponibilidade de recursos 
do ambiente. Assim, acredita-se que em ambientes com grande oferta de recursos, as plantas investem mais 
em crescimento. Já em ambientes com baixa oferta de recursos ocorre o contrário, as plantas investem mais 
nas defesas químicas e sofrem menor herbivoria. Neste trabalho avaliamos a herbivoria foliar em Clusia criu-
va em ambientes com distintas ofertas de recursos (Floresta Ombrófila Densa em Blumenau/SC X Restinga 
em Florianópolis/SC). Para tal, folhas de 10 indivíduos de C. criuva, selecionados aleatoriamente, foram 
coletadas em ambas as áreas. Em cada folha foi realizada a estimativa visual do dano em porcentagem para 
posterior agrupamento em categorias e cálculo do Índice de Herbivoria. Além disso, foram verificados os 
tipos de danos foliares e a dureza foliar. Os indivíduos de C. criuva da Restinga apresentaram significativa-
mente maior quantidade de folhas sem danos em comparação aos indivíduos da Floresta Ombrófila Densa. 
Ademais, os danos por raspagem, necrose e galhas (esta última ausente) foram significativamente menos 
intensos nos indivíduos da Restinga. Apesar de não significativa, houve uma tendência na diminuição do 
Índice de Herbivoria de acordo com o aumento da dureza foliar, tanto na Floresta Ombrófila Densa, quanto 
na Restinga, caracterizando uma possível defesa física da espécie contra a herbivoria. O Índice de Herbi-
voria foi baixo e não apresentou diferenças significativas entre a Floresta Ombrófila Densa e a Restinga. 
As diferenças nos tipos e intensidade de danos foliares apresentados nos dois ambientes indicam uma dis-
tinção entre os herbívoros dessas comunidades. A maior incidência de folhas sem danos por herbivoria na 
Restinga sugere um maior investimento em defesa desta espécie neste ambiente, onde a oferta de recursos 
é menor, corroborando assim a hipótese da herbivoria estar relacionada à oferta de recursos do ambiente.
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