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Seção: Ecologia Vegetal

DIFERENÇAS NA HERBIVORIA ENTRE POPULAÇÕES DE Vellozia variabilis Mart. 
(Velloziaceae) DE CAMPO RUPESTRE 
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Algumas estratégias antiherbivoria estão relacionadas a traços foliares. O presente trabalho objetivou es-
tudar a variação do nível de herbivoria e patogenia entre duas populações de Vellozia variabilis do campo 
rupestre de Minas Gerais (Serra do Cipó – SC –e Serra da Moeda – SM). Para tal, 20 indivíduos foram 
amostrados aleatoriamente ao longo de um transecto de 2mX60m em cada área. Foram retiradas três folhas 
aleatórias de cada indivíduo para a obtenção de peso fresco (PF), peso seco (PS), conteúdo de água (CA), 
área foliar (AF), área foliar específica (AFE), porcentagem da área removida por herbívoros (AH) e porcenta-
gem da área atacada por patógenos (AP). A medição de área foi realizada através do Programa Sigma Scan 
Pro 5, utilizando-se imagens das folhas escaneadas. Para obtenção de PS, PF e CA, foi realizada a pesa-
gem das folhas frescas (PF) que foram secas em estufa a 60 graus por 48 h e pesadas novamente (PS), 
sendo CA= (PF-PS)/PF. Verificou-se que a população SC apresentou AH (3,54%) significativamente maior 
que a população SM (0,86%). A diferença na herbivoria foram relacionadas à uma maior área foliar (77,79 
cm/g contra 32,26 cm/g) e maior conteúdo de água (0,58 contra 0,46) na população SM. O nível de AP foi 
o mesmo para ambas as áreas. Possivelmente, as diferenças estruturais das folhas contribuíram para uma 
estratégia de defesa mais eficiente na população SM, com o investimento em produção de tecido foliar, já 
que os indivíduos com menor AFE e CA foram sujeitos à maior herbivoria. A menor taxa de herbivoria em SM 
pode também estar relacionada com a resina abundante em suas folhas. Nosso trabalho tem por finalidade 
entender as estratégias de defesa de V. variabilis e a variação destas entre populações. Os dados apresen-
tados devem ser interpretados com cuidado, já que as populações estão expostas a pressões diferentes 
por conta de seus habitats, mas evidenciam a relação entre traços antiherbivoria e a taxas de herbivoria em 
espécies de campos rupestre.
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