
Atributos foliares e padrão de 
herbivoria em Piper sp. em 

diferentes ambientes
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O investimento em estratégia de defesa foliar 
pode influenciar a eficácia de defesas em 

reduzir a herbivoria?



• Hipótese:

Ambiente de solo mais pobre e maior 
luminosidade ocorre maior investimento em 
estruturas de defesa foliar e redução da 
herbivoria 

Defesas

Ambiente               

Herbivoria



Previsão:

Tensão foliar e 
massa foliar por área

Restinga
Herbivoria

Premissa:
Pressão de herbivoria é a mesma 
nos dois ambientes



METODOLOGIA

Área de estudo

Trilha do Guarauzinho, Estação Ecológica Juréia-Itatins
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23 -> Restinga
23 -> Mata





(0) ausência de herbivoria; (1) 1 a 6% de remoção foliar; 
(2) 7 a 12%; (3) 13 a 25%; (4) 26 a 50%; (5) 51 a 100%.

Índice de Herbivoria
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Largura = 10 mm           Força tênsil -> N/mm



Massa foliar por área (MFA)   -> g/mm²



• Análises

Tensão foliar

MFA

Análise de Covariância:

Índice de herbivoria 

MFA e Tensão foliar 

Ambientes – restinga e mata 

(diferença entre as médias)²

10.000   Permutações

Número de valores maiores 
ou iguais  às diferenças 
obtidas / 10.000



Resultados

p = 0,009 



p = 0,251 





Tensão Foliar





MFA

F42,1 = 6,927
p = 0,011
intercepto = 3,608 
inclinação = -2,077



Sem relação 
significativa do MFA 
com tensão foliar

O efeito do 
ambiente é
significativo sobre  a 
tensão foliar

F42,1 = 10,986
p = 0,001
intercepto = 3,608 
inclinação = -2,077



Ambiente de solo mais pobre e maior 
luminosidade ocorre maior investimento em 
estruturas de defesa foliar e redução da 
herbivoria 

DISCUSSÃO



Ambiente de solo mais pobre e maior 
luminosidade ocorre maior investimento em 
estruturas de defesa foliar e redução da 
herbivoria 

Defesas

Ambiente               

Herbivoria

DISCUSSÃO

MFA

Tensão  Foliar



• Maior média 

tensão foliar                            Restinga

* Não implica em redução da herbivoria

MFA  semelhante 

nos dois ambientes

* Interfere mais na herbivoria

Semelhança na 
quantidade de 
carbono



A composição da folha pode 
resultar em diferentes padrões de 
MFA e TF podendo ocorrer 
divergências entre estes padrões 
dependendo da composição 
estrutural da folha 




