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Algumas espécies vegetais que sofrem predação, quando estão sujeitas a algum 

fator de estresse, se tornam ainda mais susceptíveis ao ataque dos insetos. Por outro 
lado, é possível haver, entre os insetos predadores, o compartilhamento ou a 
competição pela mesma fonte de recurso alimentício.  Considerando esses aspectos, o 
objetivo que se teve com este trabalho foi o de avaliar o resultado do comportamento 
de insetos galhadores e de outros presentes na mesma planta em diferentes condições 
ambientais. O estudo foi realizado em Poconé - Mato Grosso, em duas áreas 
diferentes cordilheira e campo de Murundus (16°19'59,7"S 56° 30'17,8"W), no 
período chuvoso. Em ambos locais, foram selecionadas folhas de 24 árvores de 
Byrsonima cydoniifolia A. Juss., pertencente à família Malpighiaceae. Em laboratório 
as folhas foram separadas e mensuradas com o emprego do programa imagem J 
(Rasband, 2012), avaliando-se a densidade de galhas, a taxa de herbivoria e a área 
foliar. Para testar se essas variáveis diferiam entre os locais, utilizou-se o teste t de 
Student. Notou-se que as plantas que se encontravam no campo de murundus 
apresentaram maior densidade de galhas (p < 0,0001) em relação às que estavam na 
cordilheira, por outro lado, a taxa de herbivoria (p = 0,204) não diferiu entre esses 
locais. A despeito de não se encontrar diferença significativa da área foliar para os 
diferentes locais (p = 0,7111), observou-se existir uma correlação negativa entre esta 
e a densidade de galhas (r = 0,42; p = 0,0009), o que permite inferir que a presença de 
galhas resulta na redução da expansão foliar, fato também sugerido por Schoonhoven 
et al. (2005). Os indivíduos de B. cydoniifolia foram mais susceptíveis ao ataque de 
insetos galhadores quando em campo de murundus. Plantas que estão em ambientes 
sob estresse hídrico e/ ou nutritivo são mais susceptíveis a ação de insetos galhadores, 
que planta fora desses ambientes (Moller & Shykoff, 1999). As plantas quando estão 
sob estresse abiótico, ocorre um aumento na disponibilidade de nutrientes nas folhas, 
com uma redução ou alteração da concentração de compostos de defesas químicas, 
deixando os organismos mais susceptíveis ao ataque de insetos. (UFMT e CAPES) 


