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OBJETIVOS 

 
• Discutir os diferentes aspectos da interação entre plantas e herbívoros; 

• Analisar o papel dos herbívoros como filtros ecológicos sobre a dinâmica das populações 
de plantas; 

• Discutir as diferentes estratégias de defesas adotadas pelas plantas e respostas 
coevolutivas em sistemas plantas-herbívoros; 

• Conhecer as técnicas e ferramentas empregadas para estimar taxas de herbivoria e 
compreender suas vantagens e limitações frente as diferentes condições que podem ser 
encontradas em campo. 

• Desenvolver um projeto de curto prazo com enfoque interação herbívoro planta. 
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EMENTA E PROGRAMA 

Estudar as conexões entre os consumidores e suas presas é de fundamental importância para 

compreender a estrutura e dinâmica das populações e comunidades ecológicas. Como parte 

integrante destas conexões, a interação entre plantas e herbívoros são fatores determinantes 

para entender a dinâmica e distribuição das populações de plantas, bem como os processos 

evolutivos. Em função disto, pretende-se com a disciplina discutir aspectos gerais sobre o papel 

e importância da herbivoria nos diversos ecossistemas naturais, analisar o papel dos herbívoros 

como filtros ecológicos envolvidos na dinâmica das populações de plantas, entender as distintas 

respostas evolutivas que modelam e mantém os sistemas ecológicos, e por fim, apresentar os 

avanços recentes e as perspectivas futuras de estudo sobre o tema.  Além disso, pretende-se 

avaliar e entender as vantagens e desvantagens das diferentes metodologias e ferramentas 

empregadas em estudos científicos para medir taxas de herbivoria em ecossistemas naturais. 
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