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• Defesa da planta contra herbivoria

-Secreção viscosa

- Aprisionam pequenos insetos

- Dificultam locomoção de 
insetos maiores

-Leandra sp. (Melastomataceae) - Planta com tricomas 
glandulares na superfície da folha
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Peucetia rubrolineata

Oxyopidae

Eficiência de 
forrageamento

Não produz teias 



Leandra sp.

herbívoros presos

Secreção viscosa dos tricomas
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Potencializa defesa da 
planta - herbívoros maiores

Peucetia rubrolineata

Oxyopidae

Eficiência de 
forrageamento

Não produz teias 
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Hipótese

A presença de tricomas glandulares na superfície 

foliar de Leandra sp. (Melastomataceae) reduz a 

herbivoria



Previsões

Em espécies de planta com tricomas glandulares nas 
folhas :

1) O tempo de fuga dos herbívoros será maior do que 
folhas sem tricomas glandulares.

2) A densidade de herbívoros mortos encontrados 
aderidos sobre a superfície foliar será maior do que 

em folhas sem tricomas glandulares.

3) O índice de herbivoria será menor do que em folhas 

sem tricomas glandulares.
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ResultadosResultados

• O tempo de 

permanência do cupim 
foi maior em folhas 

que continham os 
pelos com visgo, do 

que nas folhas nas 

quais o visgo foi 
retirado

P<0,01



• As folhas com pelos viscosos apresentam maior 

densidade de insetos do que as folhas de pelos sem 
visgo e do que as glabras

P<0,01



• As folhas com pelos 
viscosos apresentam 

menor índice de 
herbivoria do que 

folhas de pelos sem 

visgo e do que folhas 
glabras.

P<0,01



DiscussãoDiscussão

O tempo de permanência do cupim foi maior em folhas que continham os 

tricomas glandulares, portanto esses tricomas  servem  como armadilhas 

para herbívovos 

A presença de tricomas glandulares dificulta a locomoção ou até mesmo 

aprisiona  insetos herbívoros

As folhas com pelos viscosos apresentam maior densidade de insetos e 

menor índice de herbivoria do que as folhas sem tricomas glandulares. 

Esses tricomas  servem  portanto como armadilhas, reduzindo a 

capacidade de forrageio dos herbívoros sobre a superfície foliar.


