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Introdução 

               A fenologia é o estudo da ocorrência de eventos biológicos repetitivos e das causas de sua ocorrência em função 

de fatores bióticos e abióticos. Variações fenológicas dentro de uma população de plantas afetam os herbívoros direta e 

indiretamente. Diretamente, as variações fenológicas podem afetar os herbívoros de duas formas distintas: (i) as plantas 

produzem folhas em épocas distintas (fenologia assincronica), procurando escapar do ataque dos herbívoros e (ii) as 

plantas produzem folhas sincronicamente, saturando os herbívoros com o excesso de recurso [1]. 

  Indiretamente, variações fenológicas também afetam os herbívoros através da produção diferencial de compostos 

secundários pelas plantas. Por exemplo, plantas que possuem enfolhamento precoce dentro de uma população podem 

acumular mais recursos. Assim, estas plantas podem alocar mais recursos para a produção de compostos de defesa contra 

herbívoros. Além disto, esta alocação diferencial de recursos produz mudanças nas características das plantas (e.g. 

crescimento, arquitetura, tamanho/número de sementes, concentração de compostos secundários), que podem estender 

seus efeitos para os níveis tróficos superiores [2,3]. 

  No Cerrado Copaifera langsdorffii (Fabaceae) apresenta deciduidade completa e ampla assicronia fenológica 

intrapopulacional. Neste estudo nós avaliamos os efeitos diretos e indiretos de variações fenológicas intrapopulacional de 

C. langsdorffii no ataque de insetos herbívoros.  

Material e Métodos 

A. Caracterização do sistema. 

             Copaifera langsdorffii é uma espécie arbórea tropical que atinge até dez metros no Cerrado. As plantas 

apresenta deciduidade marcante no período de julho a agosto. O brotamento das folhas ocorre nos meses de setembro a 

outubro, podendo ser facilmente observado pelo aspecto avermelhado que a copa assume durante a fase de 

enfolhamento [4, 5]. A floração ocorre na estação chuvosa, principalmente em dezembro e janeiro [4] e o 

amadurecimento dos frutos, na região de Montes Claros (MG) ocorre entre os meses de julho, agosto e setembro [6]. 

B. Área de Estudo. 

O estudo foi desenvolvido em um fragmento de Cerrado sentido restrito (16
o
40’26’’ S e 43

o
 48’44’’ W) 

localizado ao longo da Estrada da Produção, região norte da cidade de Montes Claros, norte do Estado de Minas Gerais.  

Fisionomicamente, a região está incluída na transição entre os domínios do Cerrado e da Caatinga [7]. O clima local é 

do tipo semi-árido, com estações secas e chuvosas bem definidas. A temperatura média anual é de 23ºC e a precipitação 

é de aproximadamente 1.200 mm/ano, com chuvas concentradas principalmente nos meses de novembro a janeiro. 

Especificamente, a vegetação da área de estudo possui árvores com características típicas de cerrado com altura 

variando de três a seis metros e C. langsdorffii é a espécie dominante [8].  

C. Desenho Experimental 

               Um total de 120 árvores adultas de C. langsdorffii, com altura variando entre quatro e seis metros, foram 

escolhidas e marcadas na área de estudo.  Estes indivíduos foram devidamente identificados com plaquetas metálicas e 

monitorados diariamente de julho a outubro para caracteriza a data de produção de folhas jovens cada planta.                

No final de outubro foram coletados dez ramos terminais (cerca de 30 cm) de cada planta para caracterizar a herbivoria, 

a biomassa vegetativa, o crescimento dos ramos e a concentração de fenóis nas folhas. A herbivoria dos folíolos de cada 

planta foi calculada utilizando o programa Image J.  
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                As análises estatísticas foram realizadas no software R utilizando modelos lineares generalizados (GLM), 

com distribuição e erros adequados a cada modelo. Para avaliar o efeito do tempo de enfolhamento no desenvolvimento 

das plantas, o crescimento dos ramos, a biomassa foliar e a concentração de fenóis foram as variáveis respostas e o 

tempo de enfolhamento a variável explicativa. Os efeitos diretos e indiretos da assincronia fenológica na herbivoria foi  

testada usando a taxa de herbivoria foliar como  variável resposta e o tempo de enfolhamento, a biomassa foliar, o 

crescimento dos ramos e a concentração de fenóis foram as variáveis explicativas. O Critério de Informação de Akaike 

(AIC) foi usado na seleção dos modelos.  

Resultados e Discussão 

              O desenvolvimento das plantas de C. langsdorffii foi afetado pelas variações fenológicas intra-anuais. De fato, 

plantas precoces apresentaram maior crescimento dos ramos (F = 4,871, P = 0,033) e maior biomassa vegetativa (F = 

5,913, P = 0,020). Contudo, a concentração de fenóis nas folhas não foi afetada pelo tempo de enfolhamento (P > 0,05). 

Assim é provável que plantas precoces acumularam mais recursos para investir no desenvolvimento vegetativo, mas 

este recurso não foi suficiente para ser disponibilizado para a produção de compostos de defesa a base de carbono. 

  

              A herbivoria foliar apresentou relação negativa com o crescimento dos ramos (F = 2,987, P = 0,021) e positiva 

com a data de enfolhamento (F = 2,744, P = 0,007). Portanto, aquelas plantas que apresentaram enfolhamento tardio e 

maior taxa de crescimento foram mais atacadas por herbívoros. Assim, o enfolhamento precoce pode ser visto como 

uma estratégia de escape da planta contra o ataque dos herbívoros e dentre as plantas tardias, os herbívoros atacam 

preferencialmente as plantas mais vigorosas.  

Conclusão 

              Variações fenológicas intra-anuais afetam o desenvolvimento das plantas e o ataque de herbívoros em 

Copaifera langsdorffii. 
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