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RESUMO

SOUSA-LOPES, B. História natural e performance larval de Oospila pallidaria (Schaus,
1897) (Lepidoptera, Geometridae, Geometrinae): uma mariposa esmeralda do Cerrado.
2016. 62 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2016.

São estimadas 90 mil espécies de insetos para o Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro,
com enorme heterogeneidade de habitats e rica fauna. Dentre esses insetos, os Lepidoptera
representam cerca de 10% do total de espécies. Entretanto, estudos sobre seus imaturos (ovo,
larva e pupa) ainda são incipientes para o bioma, principalmente sobre as mariposas, cujas
histórias naturais de muitas espécies ainda são desconhecidas. A falta desses estudos faz com
que sejam ignoradas as interações multitróficas em que esses organismos estão envolvidos e,
portanto, inviabiliza futuros estudos relacionados ao seu papel em comunidades e redes
ecológicas. Esse é o caso de muitas espécies da família Geometridae, incluindo Oospila
pallidaria, que é uma mariposa esmeralda (devido à coloração verde esmeralda das suas asas).
Oospila pallidaria é uma espécie herbívora que não possuía até o momento nenhuma
informação publicada sobre a sua biologia e fatores que condicionam sua ocorrência, tais
como: a fenologia da planta hospedeira, que pode determinar o período de melhores
condições para crescimento e reprodução; a qualidade nutricional dos recursos alimentares (e.
g. quantidade de água e nitrogênio), que pode determinar quais recursos conferem melhor
desenvolvimento/performance a um herbívoro; os inimigos naturais, que podem restringir a
ocorrência dos herbívoros e a temperatura e pluviosidade, que podem alterar a qualidade e a
distribuição geográfica dos recursos alimentares utilizados pelos herbívoros. Nesse sentido, o
objetivo principal deste estudo foi descrever, pela primeira vez, aspectos da biologia e história
natural de O. pallidaria (Capítulo 1) e avaliar a sua performance larval, a partir de diferentes
dietas (Capítulo 2). Os resultados apresentados no Capítulo 1 mostraram que os ovos de O.
pallidaria, verdes e com duração média de sete dias, foram solitários e ovipostos
principalmente nos tricomas das folhas maduras. As larvas se alimentaram de folhas maduras
predominantemente, mas utilizaram folhas jovens e botões florais oportunisticamente. As
larvas tiveram coloração críptica, se camuflaram em meio às folhas de Mimosa setosa
(Leguminosae: Mimosoideae), sua única hospedeira, e desenvolveram o comportamento de
auto-limpeza. Há cinco ínstares larvais, com coloração que variou de amarelo a verde. As
vi

larvas apresentaram também um par de projeções no protórax e linha mediana marrom na
região dorsal. O comprimento máximo do corpo das larvas foi de 28 mm. As pupas foram
predominantemente verdes, com no máximo 10 mm de comprimento. O desenvolvimento do
ovo ao adulto durou cerca de 50 dias ( = 42; S = 6; n = 11). Seu único inimigo natural
registrado foi o microhimenóptero Cotesia sp. (Braconidae, Microgastrinae). Fêmeas de O.
pallidaria produziram 65 ovos em média (S = 7,07; n = 2). A ocorrência de O. pallidaria foi
sazonal e sobreposta ao pico de presença de folhas maduras. Larvas foram negativamente
relacionadas à temperatura e pluviosidade, com significância estatística somente para a
primeira (r = - 0.5889, P < 0.05). No Capítulo 2, foi mostrado que as folhas maduras de M.
setosa foram o único recurso alimentar disponível durante todo o ano. Os botões florais foram
o recurso com maior qualidade nutricional (conteúdo relativo de água e nitrogênio total),
seguidos por folhas jovens e maduras respectivamente. Entretanto, a sobrevivência de O.
pallidaria foi maior com folhas maduras. Os resultados indicam que para o herbívoro
especialista O. pallidaria, a fenologia da planta hospedeira é crucial para sua sobrevivência,
em especial a presença de folhas maduras de M. setosa. Por outro lado, os botões florais são
recursos efêmeros, porém importantes para a sobrevivência das larvas de últimos ínstares no
final da estação seca, quando as folhas maduras estão ressecadas e/ou senescentes.

PALAVRAS-CHAVE: 1. Interação inseto-planta. 2. Herbivoria. 3. Fenologia. 4. Dieta. 5.
Estágios imaturos.
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ABSTRACT

SOUSA-LOPES, B. Natural history and larval performance of the Oospila pallidaria
(Schaus, 1897) (Lepidoptera, Geometridae, Geometrinae): a emerald moth of Cerrado.
2016. 62 l. Thesis (Master) - Faculty of Philosophy, Sciences and Languages of Ribeirão
Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2016.

It is estimated 90.000 species of insects for the Cerrado, the second largest Brazilian biome,
with great diversity of habitats and rich fauna. Among these insects, Lepidoptera represents
about 10% of all species. However, studies on their immature stages (egg, larvae and pupae)
are incipient for the biome, mostly on moths, whose natural histories of many species are
unknown. The lack of these studies makes the multitrophic interactions in that these
organisms are involved ignored and, therefore, prevent future studies related to their role in
communities and ecological networks. This is the case of many species of Geometridae,
including Oospila pallidaria, which is an emerald moth (due to emerald green color of their
wings). Oospila pallidaria is a herbivorous species that had not published any information on
their biology and factors that influence their occurrence, such as: the phenology of the host
plant, which can determine the time of better conditions for growth and reproduction; the
nutritional quality of food resources (e. g. amount of water and nitrogen), which can
determine what resources provide better development/performance to a herbivore; natural
enemies, that could restrict the occurrence of herbivores and the temperature and rainfall,
which can change the quality and geographical distribution of food resources used by
herbivores. Accordingly, the aim of this study was to describe, for the first time, aspects of the
biology and natural history of O. pallidaria (Chapter 1) and to assess their larval performance
from different diets (Chapter 2). The results presented in Chapter 1 showed that eggs of O.
pallidaria, green and lasting an average of seven days, were lonely and laid especially in
trichomes of mature leaves. The larvae fed on mature leaves predominantly, but used young
leaves and flower buds opportunistically. Larvae had cryptic coloration, they camouflaged
among the leaves of Mimosa setosa (Leguminosae: Mimosoideae), a single host, and
developed the self-cleaning behavior. There are five larval instars, with color ranging from
yellow to green. The larvae also had a pair of projections on prothorax and brown midline in
the dorsal region. The maximum length of the larvae’s body was 28 mm. The pupae were
predominantly green, with a maximum of 10 mm in length. The development from egg to
viii

adult lasted about 50 days ( = 42, S = 6, n = 11). Their only natural enemy recorded was the
microhymenopteran Cotesia sp. (Braconidae, Microgastrinae). Oospila pallidaria females
produced 65 eggs on average (S = 7.07; n = 2). The occurrence of O. pallidaria was seasonal
and overlapped on the peak presence of mature leaves. Larvae were negatively related to
temperature and rainfall, with statistical significance only for the first (r = - 0.5889, P < 0.05).
In Chapter 2, it was shown that mature leaves of M. setosa were the only food source
available throughout the year. The flower buds were the resource with higher nutritional
quality (relative water content and total nitrogen), followed by young and mature leaves
respectively. However, the survival of O. pallidaria was greater with mature leaves. The
results indicate that for the specialist herbivore O. pallidaria, the host plant phenology is
critical for its survival, especially the presence of mature leaves of M. setosa. On the other
hand, the flower buds are ephemeral resources, but important for the survival of the last instar
larvae in the dry season, when mature leaves are withered and/or senescent.

KEYWORDS: 1. Insect-plant interaction. 2. Herbivory. 3. Phenology. 4. Diet. 5. Immature
stages.
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INTRODUÇÃO GERAL

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, tendo ocupado aproximadamente 22%
(ca. 2.000.000 km2) do território nacional (OLIVEIRA; MARQUIS, 2002). Esse bioma possui
onze tipos de fitofisionomias (RIBEIRO; WALTER, 2008), entre elas: o campo cerrado
(formação savânica com grande cobertura de plantas herbáceas e relativamente poucas
arbóreas) e as veredas (agrupamentos densos de plantas arbustivo-herbáceas com presença
dos Buritis, Mauritia flexuosa L. (Arecaceae) e, úmidos, devido aos cursos de água que
formam nascentes e lagos) (OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 2002). Além de toda a dimensão
e heterogeneidade de ambientes, esse bioma também se destaca por possuir uma rica fauna
(OLIVEIRA; MARQUIS, 2002; DEL-CLARO; TOREZAN-SILINGARDI, 2009). Segundo
Aguiar e Camargo (2004), o Cerrado detém mais de 30% da diversidade biológica brasileira,
incluindo os insetos, dos quais possui cerca de 90 mil espécies (DIAS, 1992; KLINK;
MACHADO, 2005).
Entre os insetos do Cerrado, Lepidoptera (do grego lepido = escamas e pteron = asas;
asas com escamas) se destaca pela importância ecológica (e. g. herbivoria e polinização) e
diversidade. São estimadas cerca de 10 mil espécies para o bioma (BROWN; GIFFORD,
2002; DINIZ et al., 2013). O conhecimento dessa diversidade é resultado principalmente de
estudos com adultos como, por exemplo, listas de espécies e revisões taxonômicas (EMERY
et al., 2006; FERRO; DINIZ, 2007; BOGIANI et al., 2012; SCHERRER et al., 2013). Sendo
assim, há relativamente poucos estudos sobre os estágios imaturos dos Lepidoptera do
Cerrado (e. g. MUNIZ et al., 2012; BÄCHTOLD et al., 2013; DINIZ et al., 2013; BRAGA;
DINIZ, 2015).
As larvas de Lepidoptera desempenham importantes papéis ecológicos, entre eles: 1) a
herbivoria, a qual mantém a composição e a estrutura das comunidades de plantas (SCOBLE,
1999); 2) a ciclagem de nutrientes (WAGNER, 2005) e 3) servem como alimento para
diferentes grupos de animais (e. g. aranhas, louva-deuses, vespas, anfíbios, aves, morcegos e
pequenos mamíferos) (DINIZ et al., 2013). Mesmo com todas essas funções desempenhadas e
reconhecido papel ecológico, estudos voltados a esses estágios e informações sobre o uso de
plantas hospedeiras ainda são incipientes (BENDICHO-LÓPEZ et al., 2006; DYER et al.,
2010). Além disso, a maior parte desses estudos, quando feitos, é destinada às borboletas
(CASAGRANDE; MIELKE, 2003; FREITAS; BROWN, 2004; BARBOSA et al., 2010;
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SILVA et al., 2011), ainda que as mariposas representem cerca de 90% das espécies de
Lepidoptera conhecidas (SCOBLE, 1992; YOUNG, 1997).
As mariposas podem ser distinguidas das borboletas por geralmente apresentarem
antenas filiformes ou pectinadas, comportamento de manter as asas estendidas
horizontalmente sobre o corpo, mesmo em repouso, e hábito noturno (SOUSA, 2007). A
grande maioria delas possui aspectos básicos da biologia e história natural desconhecidos (e.
g. morfologia, ecologia, comportamento e amplitude de dieta; MORAIS et al., 2005). A falta
de estudos que forneçam esse tipo de informação faz com que sejam desconhecidas as
interações multitróficas em que esses organismos estão envolvidos e, portanto, inviabiliza
futuros estudos ecológicos (DEL-CLARO et al., 2013). Esse é o caso de muitas espécies da
família Geometridae (PITKIN et al., 2007).
A família Geometridae (do grego geo = terra e metron = medida; mede terra, devido
ao tipo de locomoção das larvas que se assemelha à medição por palmos das mãos) pertence à
superfamília Geometroidea, a qual está inserida no clado Macrolepidoptera (as superfamílias
pertencentes a esse clado são: Mimallonoidea, Lasiocampoidea, Bombycoideae, Axioidea,
Calliduloidea, Hedyloidea, Hesperioidea, Papilionoidea, Drepanoidea, Geometroidea e
Noctuoidea). O monofiletismo do clado é sustentado pela perda da veia CuP da asa posterior e
presença de larvópodes com ganchos em mesossérie (DUARTE et al., 2012). Geometridae é a
segunda família mais diversa de Lepidoptera, tendo aproximadamente 21 mil espécies
conhecidas (SCOBLE, 1999; VARGAS et al., 2010). No Brasil, há cerca de cinco mil
espécies, as quais são pertencentes a cinco subfamílias: Ennominae, Geometrinae,
Larentiinae, Oenochrominae e Sterrhinae (DUARTE et al., 2012). Para o bioma Cerrado são
conhecidas cerca de 60 espécies de geometrídeos (B. SOUSA-LOPES, obs. pessoal, 2015;
pesquisa feita durante a preparação deste material). Os registros são relacionados
principalmente aos estados de São Paulo (Corumbataí, Santa Rita do Passa Quatro e São
Carlos), Distrito Federal (Brasília), Goiás (Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis) e apenas
quatro deles para Minas Gerais (ver HAMBLETON, 1935 apud COSTA-LIMA, 1950; DIAS,
1998; DINIZ; MORAIS, 2002; HOLTZ et al., 2003; OSORIO, 2003; MARCONATO; DIAS,
2004; OKI, 2005; MARCONATO et al., 2008; DINIZ et al., 2013).
As larvas de Geometridae se alimentam principalmente de folhas de uma grande
variedade de plantas, incluindo árvores e arbustos (SCOBLE, 1992; MÉNDEZ-ABARCA et
al., 2014). Nas plantas hospedeiras, elas geralmente são expostas e crípticas, algumas vezes
verdes como as folhas e outras vezes marrons como os caules. Elas também podem apresentar
2

diferentes colorações com manchas ou estrias, todas elas associadas à defesa críptica (PITKIN
et al., 2007). As larvas apresentam cabeça hipognata, seis estemas e corpo cilíndrico, muitas
das vezes robusto e raramente achatado. No tegumento pode haver processos, protuberâncias
ou filamentos. Seu desenvolvimento ocorre em cinco ou seis ínstares e podem atingir 60 mm
de comprimento (SCOBLE, 1995). Quando perturbadas, algumas larvas (e. g. Alsophila
pometaria) se soltam da planta hospedeira e ficam penduradas por um fio de seda que elas
mesmas secretaram. Após cessar a perturbação, as larvas reabsorvem e usam o mesmo fio
para voltar ao substrato da planta (DESHEFY, 1979; GULLAN; CRANSTON, 2010).
Contudo,

muitos

gêneros

de

Geometridae

ainda

possuem

aspectos

bionômicos,

comportamentais e ecológicos desconhecidos (mas ver MARCONATO et al., 2008;
VARGAS et al., 2010). Esse é o caso do gênero Oospila.
O gênero Oospila Warren, 1897 pertence à família Geometridae, subfamília
Geometrinae e tem ocorrência na região neotropical (COOK; SCOBLE, 1995), a qual inclui o
Cerrado. Suas mariposas possuem asas com coloração verde esmeralda. Essa característica
ocorre devido à presença de um pigmento denominado geoverdina (comum na subfamília
Geometrinae; COOK, 1993). Por isso elas são chamadas de “mariposas esmeralda” (Figura
1). Na literatura há registro apenas das plantas hospedeiras de nove das 74 espécies desse
gênero, sendo que três das hospedeiras são pertencentes à família Fabaceae/Leguminosae
(JANZEN; HALLWACHS, 2009). Não há nenhuma informação publicada sobre quais são os
fatores bióticos (plantas hospedeiras e inimigos naturais) e abióticos (época do ano,
temperatura e pluviosidade) que determinam a ocorrência das espécies pertencentes ao gênero
Oospila nos ambientes naturais em que ocorrem.
A fenologia da planta hospedeira é um importante fator temporal para muitos
herbívoros, visto que representa o período de condições ótimas para reprodução e crescimento
(WOLDA, 1988; WEISS et al., 1988; van ASCH; VISSER , 2007; VILELA et al., 2014).
Além disso, a qualidade nutricional dos itens alimentares pode ser crucial para a
sobrevivência dos herbívoros (SCHOONHOVEN et al., 2005). Por exemplo, folhas e
inflorescências são recursos distintos para insetos herbívoros, pois apresentam diferentes
composições e concentrações de nutrientes (HELD; POTTER, 2004). Esse é o caso do
nitrogênio, cuja concentração pode ser maior em inflorescências quando comparado a folhas
maduras e velhas (BANDEILI; MÜLLER, 2010). Assim, o desenvolvimento dos herbívoros
ou performance larval (sobrevivência, período de crescimento larval e massa da pupa) pode
ser positivamente relacionado a um tipo de dieta com maior qualidade nutricional (KURSAR
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et al., 2006; RODRIGUES et al., 2010; BÄCHTOLD et al., 2013). Além dos fatores bióticos
citados anteriormente, os inimigos naturais e os competidores também podem afetar a
sobrevivência dos herbívoros (ver DE MORAES et al., 2001; SALAZAR; WHITMAN, 2001;
SCHMITZ et al., 2004; SENDOYA et al., 2009; STEFANI et al., 2015), visto que restringem
sua ocorrência a particulares estruturas das plantas.

Figura 1. A “mariposa esmeralda” do Cerrado, Oospila pallidaria (Schaus, 1897).

Já os fatores abióticos como, por exemplo, temperatura e pluviosidade podem
influenciar a abundância e a riqueza de herbívoros, uma vez que alteram a qualidade e a
distribuição geográfica de seus recursos (SCHWEIGER et al., 2008; BAUERFEIND;
FISCHER, 2013). No caso de condições climáticas locais desfavoráveis, algumas espécies de
lepidópteros podem obter melhor microclima através da construção e uso de refúgios foliares
em sua própria planta hospedeira (LILL; MARQUIS, 2007). Enquanto que outras espécies,
cujas larvas são consideradas expostas (que não constroem abrigos, como Oospila pallidaria),
podem tolerar maiores amplitudes de temperatura através de ajustes fisiológicos (NGUYEN
et al., 2014).
Em março de 2013 foram encontradas no cerrado mineiro de Uberlândia, várias larvas
de Oospila pallidaria (nomeada Comostola pallidaria por SCHAUS, 1897; Leptolopha
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pallidaria por PROUT, 1912 e com revisão do gênero por COOK; SCOBLE, 1995) em
Mimosa setosa var. paludosa (Benth.) Barneby (Fabaceae, Mimosoideae) (B. SOUSALOPES, obs. pessoal). A planta hospedeira é um arbusto que possui acúleos, tricomas
glandulares por todo o caule e folhas jovens com coloração avermelhada, durante o início do
desenvolvimento. As larvas de O. pallidaria foram vistas se alimentando de folhas jovens,
maduras e raramente de botões florais e frutos, sendo que dos dois últimos recursos foram
vistas apenas larvas de quarto e quinto (últimos) ínstares. Os adultos de O. pallidaria são
caracterizados pela presença de antenas pectinadas também nas fêmeas (o que os difere de O.
decorata, O. flavilimes, O. nigripunctata e O. permagna), presença de um disco pequeno e
marrom em cada uma das asas anteriores e posteriores (nessa última os diferindo de O.
nigripunctata, que possui dois discos) e genitália do macho com válvula e complexo anelar
(para mais detalhes ver COOK; SCOBLE, 1995; algumas características podem ser vistas nas
Figuras 1e 2).

Figura 2. Adultos de Oospila pallidaria. (A) Macho; (B) Fêmea (à esquerda: vista dorsal; à
direita: vista ventral).
5

Vista a escassez de informações sobre imaturos da família Geometridae, em especial
do gênero Oospila (que ainda não tem estabelecida uma causalidade de sua ocorrência), o
presente estudo teve como objetivo principal elucidar informações sobre a história natural e
performance larval de O. pallidaria. Para isso, o trabalho foi dividido em dois capítulos, de
acordo com seus objetivos gerais, para facilitar a compreensão dos diferentes assuntos
abordados.

Capítulo I. Biologia, história natural e flutuação temporal do geometrídeo Oospila pallidaria
associada à fenologia da planta hospedeira.

Objetivo geral:
• Descrever a história natural de Oospila pallidaria, a morfologia dos imaturos e
correlacionar sua ocorrência aos fatores abióticos (temperatura e pluviosidade) e à
fenologia da planta hospedeira.

Capítulo II. A disponibilidade temporal e a qualidade nutricional dos itens alimentares
influenciam a ocorrência e a performance larval de Oospila pallidaria (Geometridae) em uma
savana tropical?

Objetivo geral:
• Avaliar a disponibilidade de todos os itens alimentares utilizados por Oospila
pallidaria ao longo do tempo, descrever a qualidade nutricional desses itens e avaliar a
performance larval de O. pallidaria a partir de diferentes dietas.
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Biologia, história natural e flutuação temporal do geometrídeo Oospila pallidaria
associada à fenologia da planta hospedeira.

Bruno de Sousa-Lopes, Alexandra Bächtold & Kleber Del-Claro

Resumo
Nós investigamos a flutuação temporal do geometrídeo Oospila pallidaria e a relacionamos à
disponibilidade de folhas de sua planta hospedeira, Mimosa setosa, e aos fatores abióticos
(temperatura e pluviosidade). Aspectos da história natural dos adultos também foram
descritos. Mimosa setosa produziu folhas durante todo o ano, mas a ocorrência de O.
pallidaria no campo foi sazonal e relacionada à disponibilidade de folhas maduras. A
abundância dos imaturos mostrou tendência a diminuir com o aumento da pluviosidade e
temperatura. Nosso estudo é pioneiro em prover idéias sobre os fatores relacionados à
ocorrência de O. pallidaria em áreas naturais. Em adição, a biologia dos imaturos também é
provida pela primeira vez.

PALAVRAS-CHAVE: 1. Savana brasileira. 2. Fabaceae. 3. Herbivoria. 4. Mimosa setosa. 5.
Arbusto paludoso.
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Introdução
Dentre os insetos herbívoros conhecidos por se alimentarem de partes vegetativas das
plantas, a ordem Lepidoptera se destaca pela diversidade e abundância (BERNAYS;
CHAPMAN, 1994). Essa íntima relação que os herbívoros, em especial os lepidópteros,
apresentam com as plantas fundamenta a necessidade de conhecimento sobre os principais
fatores que influenciam a abundância e a distribuição desses insetos (PRICE, 1992).
A disponibilidade de alimento pode variar temporalmente e espacialmente. Sendo
assim, a fenologia da planta hospedeira é um importante fator temporal que influencia a
ocorrência dos herbívoros (WOLDA, 1988; van ASCH; VISSER, 2007). Cada fenofase
(folhas jovens, folhas maduras, botões florais, flores e frutos) provém recursos alimentares
para diferentes espécies e, portanto, representa o período de melhores condições para o
desenvolvimento e reprodução desses insetos (WOLDA, 1988; VILELA et al., 2014). Para
larvas de lepidópteros com dietas especializadas, a fenologia da planta hospedeira chega a ser
crucial, visto que suas populações são sincronizadas com os eventos fenológicos (e. g.
floração ou produção de folhas) da planta hospedeira (THOMPSON; GILBERT, 2014). Essa
sincronia foi vista na larva polífaga Operophtera brumata (Linnaeus, 1758), uma espécie de
Geometridae cuja eclosão dos ovos se sobrepôs ao período de brotação da planta hospedeira
(ver TIKKANEN et al., 2006). Contudo, a íntima relação entre a fenologia da planta e a
ocorrência de larvas especialistas nem sempre é sincronizada como visto em espécies
polífagas. Por exemplo, Bächtold et al. (2014) mostraram que a ocorrência do folívoro
especialista Udranomia spitzi (HAYWARD, 1942) não foi estreitamente sincronizada com a
produção de folhas de suas hospedeiras (duas espécies de Ouratea, Ochnaceae). Foi notada
uma resposta tardia na ocorrência de imaturos em relação à produção de folhas. Portanto,
generalizações sobre a relação entre lepidópteros neotropicais e a fenologia de suas plantas
hospedeiras devem ser tratadas com cautela, visto que mais estudos são necessários para
revelar as estreitas relações entre lepidópteros e suas plantas hospedeiras (ver MUNIZ et al.,
2012).
Além dos recursos disponibilizados pelas plantas, fatores abióticos como pluviosidade
e temperatura também podem influenciar a ocorrência e abundância dos herbívoros
(LAWTON, 1983; CORNELISSEN, 2011; DEL-CLARO et al., 2013). Isso por que o clima
modifica a qualidade, a abundância e a distribuição geográfica das plantas hospedeiras
(SCHWEIGER et al., 2008; BAUERFEIND; FISCHER, 2013), afetando diretamente os
herbívoros a elas associados. Por outro lado, a presença de inimigos naturais pode representar
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risco à prole dos lepidópteros (SCHMITZ et al., 2004; SENDOYA et al., 2009), restringindo
sua ocorrência a particulares estruturas das plantas e, assim, reduzindo o risco de predação
(SENDOYA et al., 2009). Aves, formigas e vespas são as maiores ameaças às larvas de
lepidópteros (SCOBLE, 1995; SALAZAR; WHITMAN, 2001). Entretanto, muitas espécies
de lepidópteros têm desenvolvido mecanismos de defesa para evitar contato com predadores
(e. g. construindo abrigos, apresentando coloração críptica e/ou apresentando o corpo cheio de
cerdas urticantes) ou escapar de ataques (e. g. se debatendo e/ou regurgitando sobre os
predadores) (GREENEY et al., 2012). Camuflar sobre a planta hospedeira também é uma
estratégia de escape para evitar predadores visualmente orientados, como aves e algumas
vespas (STAMP; WILKENS, 1993). Essa estratégia é comum e bem desenvolvida em larvas
de Geometridae (MCFARLAND, 1988; WAGNER, 2005).
As mariposas da família Geometridae (ca. 21250 espécies em todo o mundo) são mais
diversas na região Neotropical (HEPPNER, 1991), mas informações sobre seus estágios
imaturos, plantas hospedeiras e distribuição ainda são poucas (PASSOA, 1983; VARGAS,
2007; MARCONATO et al., 2008; BODNER et al., 2010; VARGAS, 2014; ROBINSON et
al., 2015). A história natural é o primeiro passo para se investigar e compreender as interações
multitróficas no campo (BÄCHTOLD et al., 2012). Esse tipo de investigação dá suportes para
futuros estudos ecológicos (DEL-CLARO et al., 2013). Além disso, para insetos com dietas
especializadas é extremamente importante conhecer suas relações com as plantas hospedeiras.
Isso por que mudanças (antrópicas ou naturais) no habitat, como o fogo, a fragmentação e o
desmatamento, podem colocar em risco a permanência desses herbívoros especialistas na
natureza (ARAÚJO et al., 2015).
O objetivo de nosso estudo foi descrever a biologia dos estágios imaturos do
geometrídeo especialista Oospila pallidaria (SCHAUS, 1897). Essa mariposa foi registrada
na Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil, mas registros de sua planta hospedeira ainda estão
faltando (COOK; SCOBLE, 1995). No presente estudo, feito no cerrado mineiro, nós
observamos larvas de O. pallidaria se alimentando principalmente de folhas maduras de
Mimosa setosa var. paludosa (Benth.) Barneby (Fabaceae, Mimosoideae) (B. SOUSALOPES, obs. pessoal, 2014). Para investigar essa associação inseto-planta nós realizamos
observações em campo e laboratório para descrever o uso da planta hospedeira pelas larvas de
O. pallidaria, sua história natural e comportamentos, bem como, suas interações com
inimigos naturais. Nós também investigamos a flutuação anual de O. pallidaria relacionandoa à fenologia da planta hospedeira e fatores abióticos.
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Material e métodos
Área de estudo
O estudo foi feito de maio de 2013 a abril de 2014 em uma área de campo cerrado (sensu
OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 2002) da Reserva Ecológica do Clube de Caça e Pesca Itororó
de Uberlândia (CCPIU), Minas Gerais (18º59’S, 48º17’W). A área é dominada por gramíneas
e arbustos, mas também são presentes árvores que portam de dois a quatro metros de altura. O
clima da região é marcadamente sazonal, caracterizado por possuir duas estações: uma quente
e chuvosa (de outubro a abril), que pode concentrar 75% da pluviosidade anual e uma quente
e seca (de maio a setembro) (Laboratório de Climatologia, Universidade Federal de
Uberlândia - UFU).

Planta hospedeira
Mimosa setosa é um arbusto paludoso que raramente excede dois metros de altura
(SIMON et al., 2011; DUTRA; GARCIA, 2014). As folhas são compostas e apresentam
tricomas somente na parte abaxial. A planta possui acúleos e tricomas glandulares por todo o
caule e inflorescências (BARNEBY, 1991). Todas as M. setosa utilizadas nesse estudo (n =
40) foram localizadas em uma trilha (Figura 1) dentro da reserva de cerrado, próxima da área
natural (18º58’59”S, 48º17’44”W) e uma vereda. A trilha tem três metros de largura e
aproximadamente 1.5 km de extensão (para mais detalhes da vereda ver GUILLERMOFERREIRA; DEL-CLARO, 2011).

Biologia de Oospila pallidaria
A descrição dos estágios imaturos de O. pallidaria foi baseada em 17 ovos coletados
em folhas e inflorescências de M. setosa (os mesmos indivíduos marcados anteriormente) de
maio a novembro de 2014. Imaturos foram levados para laboratório e criados até o estágio
adulto. Larvas foram mantidas em potes plásticos transparentes (500 mL), limpas diariamente
e tiveram alimento (folhas) oferecido ad libitum. Durante o estágio de ovo, medidas de
comprimento, largura e espessura foram tomadas (de acordo com SALKELD, 1983). O
comprimento da cápsula cefálica larval foi registrado para cada ínstar. Todas as medidas
foram feitas com estereomicroscópio equipado com escala micrométrica (µm).
A duração de cada ínstar e o desenvolvimento larval foram registrados em dias.
Aspectos gerais da morfologia dos imaturos, incluindo coloração, foram registrados in vivo
com a câmera digital Nikon Coolpix L810. As terminologias utilizadas para a descrição
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seguiram Peterson (1962), McGuffin (1963), e Stehr (1987). O comportamento larval foi
registrado para cada ínstar a partir de observações ad libitum (sensu ALTMANN, 1974) nas
plantas ao longo da trilha na área de estudo. Dois pares de adultos, que foram obtidos da
criação de imaturos em laboratório, foram observados durante a cópula.

Figura 1. Trilha percorrida durante as coletas em área de cerrado do CCPIU, Minas Gerais.

Fenologia de Mimosa setosa
Observações fenológicas foram feitas quinzenalmente de maio de 2013 a abril de 2014
em 40 indivíduos de M. setosa, anteriormente etiquetados. O índice de intensidade (%) de
presença de folhas jovens e maduras foi registrado para cada planta (ver BENCKE;
MORELLATO, 2002). O método utilizado para descrever a intensidade das fenofases foi o
percentual de Fournier adaptado de Ribeiro e Castro (1986). Esse método apresenta quatro
categorias, sendo 0 = ausência de determinada fenofase e 1, 2, 3 e 4 a fenofase registrada com
1-25%, 26-50%, 51-75% e 76-100% das plantas, respectivamente (ver MORELLATO et al.,
2000).
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Flutuação anual na abundância de Oospila pallidaria
A ocorrência de imaturos de O. pallidaria (ovos e larvas) foi avaliada de maio de 2013
a abril de 2014 nos mesmos indivíduos de M. setosa (n = 40) utilizados na investigação
fenológica. Folhas, botões florais e flores foram cuidadosamente examinados. Quando
imaturos de O. pallidaria foram encontrados, eles foram coletados com pincéis e colocados
individualmente em potes plásticos, que foram etiquetados. Imaturos foram levados para
laboratório e criados até o estágio adulto (seguindo BÄCHTOLD et al., 2012). Outras
espécies de larvas de Lepidoptera encontradas em M. setosa, que não eram de O. pallidaria,
também foram coletadas e criadas em laboratório para que esses dados servissem como banco
de dados para os Lepidoptera do Cerrado. Dados climáticos como, temperatura e
pluviosidade, foram providos pelo Laboratório de Climatologia da UFU e utilizados como
possíveis fatores que influenciaram a ocorrência de O. pallidaria.

Análises estatísticas
Dados quantitativos dos ovos foram apresentados em média e desvio padrão (SD). O
tamanho das larvas foi apresentado em comprimento máximo do corpo (seguindo BARBOSA
et al., 2010). Para examinar se a ocorrência de O. pallidaria foi relacionada à produção de
folhas, nós primeiramente examinamos a sazonalidade de larvas e folhas, para verificar se
houve sobreposição entre elas. Para isso a análise estatística circular (Oriana) foi feita
utilizando a abundância mensal de larvas e a porcentagem de plantas com folhas jovens e
maduras (seguindo BÄCHTOLD et al., 2014). Os meses foram convertidos em ângulos
(intervalos de 30º) e foram combinados com o respectivo valor da fenologia da planta
hospedeira e abundância de larvas. A análise circular provém: (i) o ângulo médio µ, que é o
período quando dada variável (e. g. folhas ou larvas) ocorrem mais amplamente; (ii) o vetor r,
que é a medida direta da sazonalidade (quanto mais próximo de 1 mais sazonal) e (iii) o teste
Rayleigh (z), que indica quando a sazonalidade é significativa. O efeito da interação entre
ambas as estações (seca e chuvosa) e a fenofase folhas maduras sobre a ocorrência de O.
pallidaria foi analisada com o teste ANOVA para duas medidas. A influência dos fatores
abióticos (temperatura e pluviosidade) sobre a variação temporal de O. pallidaria foi
analisada com o teste de correlação de Pearson. O teste de Lilliefors foi utilizado para avaliar
a normalidade dos dados.
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Resultados
Descrição dos estágios imaturos de Oospila pallidaria
Ovo (Figura 2A)
Comprimento médio de 0.69 mm (SD = 0.07; n = 6), largura média de 0.35 mm (SD =
0.07; n = 6) e espessura média de 0.21 mm (SD = 0.03; n = 6). Esverdeado no início do
desenvolvimento e amarelado próximo a eclosão. Formato oval sob vista superior e elíptica
sob vista anterior, comprimidos lateralmente com laterais estreitas, achatadas e
perpendiculares ao eixo longitudinal (comprimento). Aspecto liso e polo anterior (região da
micrópila) mais profundo que o posterior sob vista lateral. Duração aproximada: 6-7 dias (n=
17).

Larva: primeiro ínstar (Figura 2B)
Comprimento máximo do corpo de 4.5 mm. Comprimento da cápsula cefálica de 0.200.24 mm (n = 7). Cabeça laranja, tegumento amarelo claro e liso até o segundo dia de
desenvolvimento. Depois surge uma linha mediana dorsal marrom e uma linha mediana
ventral laranja. Ambas as pernas e placa anal são amarelo claras. Larvópodes arranjados em
mesossérie com oito colchetes. Duração aproximada: 5-6 dias (n= 11).

Larva: segundo ínstar (Figura 2C)
Comprimento máximo do corpo de 6.5 mm. Comprimento da cápsula cefálica de 0.300.34 mm (n = 7). Cabeça laranja, tegumento amarelo claro e liso. Presença da linha mediana
dorsal marrom que permanece até o último (quinto) ínstar e linha ventral laranja que
permanece até o terceiro ínstar. Cabeça e protórax com um par de projeções (indicadas pela
seta na figura 2C) que também permanecem até o último ínstar. Duração aproximada: 4-5 dias
(n= 11).

Larva: terceiro ínstar
Comprimento máximo do corpo de 10 mm. Comprimento da cápsula cefálica de 0.440.49 mm (n = 6). Similar ao segundo ínstar exceto pelo tamanho do corpo e projeções da
cabeça e protórax. A partir do quinto dia o tegumento começa a esverdear. Duração
aproximada: 5-6 dias (n = 11).

Larva: quarto ínstar (Figura 2D)
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Comprimento máximo do corpo de 16 mm. Comprimento da cápsula cefálica de 0.670.70 mm (n = 7). Cabeça verde clara, tegumento verde claro com inúmeros pontos amarelos
localizados latero-ventralmente formando manchas por todo o corpo e duas linhas, uma em
cada lado do corpo. Pernas, larvópodes e placa anal verde claro. Duração aproximada: 6-7
dias (n = 11).

Larva: quinto (último) ínstar (Figura 2E)
Comprimento máximo do corpo de 28 mm. Comprimento da cápsula cefálica de 0.921.04 mm (n = 7). Similar ao quarto ínstar, exceto pelo tamanho e placa anal marrom. A linha
mediana dorsal marrom torna-se mais fina no período pré-pupa. Duração aproximada: 8-9
dias (n = 11).

Pupa (Figuras 2F e 2G)
Comprimento máximo do corpo de 10 mm. Predominantemente verde com marrom
escuro na região dorsal. Linha mediana dorsal marrom estreita. Depois de cinco dias torna-se
bege e próximo a emergência o formato das asas e a venação são visíveis. Duração
aproximada: 8-9 dias (n = 10).

História natural de Oospila pallidaria
Os ovos de O. pallidaria, vistos durante todo o período de estudo, foram encontrados
sozinhos em diferentes partes de M. setosa, como a superfície abaxial das folhas (jovens e
principalmente maduras), botões florais e tricomas do caule. Todos os ovos foram colocados
horizontalmente com o eixo mais alongado sobre o substrato utilizado. Larvas se alimentaram
predominantemente de folhas maduras e raramente botões florais e frutos (nos dois últimos
recursos, as larvas foram vistas se alimentando apenas no 4º e 5º ínstares). Adultos (Figura
2H) foram vistos repousados no campo sobre as gramíneas próximas a M. setosa. O
comportamento de imitar os folíolos das folhas compostas (Figura 2I) foi observado em larvas
maduras (4º e 5º ínstares), quando a coloração é similar à coloração das folhas. Outro
comportamento observado em O. pallidaria foi de se auto-limpar. Depois de expelir as
pelotas de frass, as larvas se voltavam ao final do abdômen, pegavam as pelotas e as soltavam
fora da planta. Treze larvas de O. pallidaria foram parasitadas pelo microhimenóptero
Cotesia sp. (Braconidae, Microgastrinae), entre janeiro e março de 2014. Larvas parasitadas
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apresentaram a metade posterior do abdômen intumescida (Figura 2J). As solitárias larvas
parasitóides saíram pelo lado esquerdo do tegumento das hospedeiras, próximo ao quinto
segmento abdominal. Depois disso, elas teceram casulo amarelo e os adultos (Figura 2K)
emergiram após cinco dias. Durante a criação em laboratório, larvas de O. pallidaria foram
vistas construindo abrigos antes de empuparem. Contudo, esse comportamento não foi
observado em campo. As cópulas ocorreram na posição end-to-end e passaram de duas horas.
Subsequentemente (10-15 minutos depois) as duas fêmeas colocaram 70 e 60 ovos,
respectivamente.

Flutuação anual na abundância de Oospila pallidaria
A planta hospedeira produziu folhas jovens durante quase todo o ano, mas o pico de
atividade foi relacionado à estação chuvosa, de outubro a fevereiro, quando mais que 75% dos
indivíduos de M. setosa foram vistos com folhas jovens. Em comparação, apenas 25% dos
indivíduos produziram folhas jovens nos outros meses. Folhas maduras tiveram dois picos de
atividade, de março a abril e de agosto a setembro (Figura 3). Em outros períodos, os
indivíduos ainda têm folhas maduras, visto que M. setosa não perde todas as suas folhas.
Devido à presença de ambas as folhas jovens e maduras durante todo o ano, a fenologia de M.
setosa não foi estatisticamente sazonal (Tabela 1). A ocorrência dos geometrídeos, por outro
lado, foi sazonal e o ângulo médio µ coincidiu com o ângulo médio de folhas maduras
(Tabela 1, Figura 3). Imaturos foram encontrados predominantemente na estação seca, com
ocorrência de maio a setembro (56.4%, n = 84 imaturos); seu pico de abundância ocorreu em
junho (21%, n = 31 imaturos) e foi mínimo em outubro (1.3%, n = 2 imaturos) (Figura 4A). O
efeito da interação entre as estações (seca e chuvosa) e a fenofase folhas madura não mostrou
afetar significativamente a ocorrência de O. pallidaria (F = 3.0856, P = 0.0922). Durante o
período de estudo, junho foi o mês mais seco e dezembro apresentou maior pluviosidade
(Figura 4B). As larvas foram negativamente relacionadas à temperatura e pluviosidade, mas o
teste foi significante somente para o primeiro caso (r = -0.5889, gl = 10, P < 0.05 e r = 0.4252, gl = 10, P > 0.05).
Além de O. pallidaria, espécies de Erebidae (Hypercompe sp.; n = 1), Lycaenidae
(Hemiargus hanno (Stoll 1790); n = 12), Pieridae (Pyrisitia sp.; n = 2) e outro geometrídeo
(Macaria sp.; n = 18) também foram encontrados em M. setosa.
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Figura 2. Imaturos e adulto de Oospila pallidaria: ovo (A), primeiro ínstar (B), segundo ínstar
(C), quarto ínstar (D), quinto ínstar (E), pupa inicial (F), pupa madura (G), adulto (H), larva
de quinto ínstar em postura mimética (seta) (I), larva de quarto ínstar com corpo intumescido
na metade posterior (seta) (J) e seu respectivo parasitóide (K).
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Tabela 1. Análise estatística circular da ocorrência e sazonalidade do geometrídeo Oospila pallidaria junto com
folhas jovens e maduras de sua planta hospedeira, Mimosa setosa. O ângulo médio de larvas e folhas maduras foi
muito similar, indicando que esse geometrídeo foi relacionado às folhas maduras.

Ocorrência de O. pallidaria e fenologia de M. setosa – estatística circular
Ângulo médio (µ) Mês médio Vetor r Teste Rayleigh (Z) †
Geometrídeo
Folhas maduras
Folhas jovens

144.35º
Maio
0.322
15.455 ***
142.91º
Maio
0.147
0.54 n. s.
330.0º
Novembro 0.331
2.417 n. s.
†
*** são significativos (P < 0.0001) e n. s. é não significativo (P > 0.05).

Figura 3. Flutuação anual de Oospila pallidaria (área cinza) e plantas com folhas maduras
(setas, %) em Mimosa setosa. Note uma resposta tardia entre o pico de plantas com folhas
maduras, de março a abril, e a ocorrência de larvas entre maio e junho. Números dentro dos
círculos indicam a abundância de larvas. O ângulo médio (linha pontilhada) de ambas as
larvas e folhas maduras se sobrepõem entre maio e junho.
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Figura 4. (A) Ocorrência (média ± desvio padrão) de Oospila pallidaria e (B) temperatura e
pluviosidade durante o período de estudo. A área cinza representa a estação seca.

Discussão
Em geral, a morfologia dos estágios imaturos de O. pallidaria é muito similar à de
outros geometrídeos (SALKELD, 1983). Ovos são achatados e comprimidos, apresentando
formato “pill-box”, como encontrado em outras espécies da subfamília Geometrinae. Larvas
maduras de O. pallidaria apresentaram protórax bem desenvolvido, com um par de
protuberantes projeções. Essa característica também é registrada em outras espécies de
Geometridae, como Nemoria glaucomarginaria (PORTER, 1986) e Iridopsis parrai
(VARGAS; PARRA, 2013). Oospila pallidaria tem pequenas projeções na cabeça como O.
venezuelata, enquanto outras espécies do mesmo gênero apresentam projeções dorsais
pronunciadas (e. g. O. dicraspeda e O. permagna, ver JANZEN; HALLWACHS, 2009).
Larvas de geometrídeos são conhecidas pela ausência de três pares de pernas no
abdômen, o que caracteriza seu modo de locomoção (WAGNER, 2005). Esse tipo de
locomoção reduz a superfície de contato do corpo da larva com o substrato. Para O.
pallidaria, esse tipo de locomoção permite que as larvas se movimentem mais facilmente
sobre os ramos cobertos por tricomas glandulares de M. setosa. A presença de tricomas pode
restringir outros herbívoros, predadores e competidores de O. pallidaria em M. setosa. De
fato, somente outros poucos lepidópteros herbívoros foram encontrados nessa planta, o mais
abundante sendo outro geometrídeo (Macaria sp.) (B. SOUSA-LOPES, obs. pessoal, 2014).
Aspectos morfológicos e comportamentais das larvas de últimos ínstares (4º e 5º) de
O. pallidaria revelaram a habilidade de camuflagem sobre sua planta hospedeira. Essas larvas
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apresentaram coloração similar ao substrato (folhas) e se assemelharam a partes (e. g.
folíolos) da planta hospedeira, devido a sua postura mimética. Essa é uma estratégia de
coloração críptica combinada com o cripticismo comportamental, uma característica comum
entre os geometrídeos (MONTGOMERY, 1983; JANZEN, 1988; PITKIN et al., 2007;
CANFIELD et al., 2008), que representa um importante comportamento de defesa contra
predadores visualmente orientados, como as aves e vespas (ver CASTELLANOS, 2010).
Oospila pallidaria ocorreu durante todo o ano em M. setosa, especialmente durante os
meses da estação seca. Esse resultado está de acordo com o padrão de ocorrência de larvas em
ambientes de cerrado (MORAIS et al., 1999; SCHERRER et al., 2010; DINIZ et al., 2012).
De acordo com Morais et al. (1999), a estação seca representa um período temporal com
menor ocorrência de inimigos e, portanto, uma alta ocorrência de larvas pode ser esperada
(DINIZ et al., 2012). Em nosso estudo, todos os parasitóides ocorreram na estação chuvosa
(janeiro a março), corroborando o padrão descrito nos estudos anteriormente mencionados.
A abundância de O. pallidaria foi sazonal (comprovada pelo teste Rayleigh) e
relacionada à fenologia da planta hospedeira, especialmente à disponibilidade de folhas
maduras de M. setosa. Isso pode ser visto pelo valor do ângulo médio de ocorrência de larvas
e folhas maduras, que se sobrepôs (Tabela 1; Figura 3). Esse resultado é oposto ao padrão
encontrado para larvas do Cerrado. Como colocado por Morais et al. (1995; 1999) a
abundância de larvas no Cerrado não é relacionada à fenologia da planta hospedeira.
Entretanto, esses autores não discriminaram se as larvas eram especialistas ou generalistas.
Interessantemente, Pessoa-Queiroz e colaboradores (2008) mostraram que a abundância de
larvas de Gonioterma exquisita Duckworth, 1964, uma espécie especialista do Cerrado, é
associada à fenologia foliar da planta hospedeira. Assim, o conhecimento da amplitude de
dieta, em particular para espécies especialistas, como O. pallidaria, permite entender como a
fenologia da planta hospedeira pode ser um fator responsável pela flutuação na abundância
desses herbívoros (BERNAYS; CHAPMAN, 1994; THOMPSON; GILBERT, 2014).
Em nosso estudo foi vista uma resposta tardia na ocorrência máxima de O. pallidaria
(junho) seguindo a disponibilidade máxima de folhas maduras (março a abril). Isso pode ser
explicado pelo tempo de desenvolvimento do ovo ao adulto, que pode passar de 50 dias,
embora o tempo médio seja de 45 dias. Larvas oriundas de ovos colocados em março e abril
provavelmente se tornaram adultas em maio e junho, quando então, as fêmeas fizeram as
posturas. Bächtold et al. (2014) também notaram uma reposta tardia entre a ocorrência de uma
larva de Hesperiidae e a disponibilidade de folhas novas em suas hospedeiras.
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Interessantemente, o outro pico de folhas maduras em M. setosa (agosto a setembro) não foi
relacionado à subsequente ocorrência de O. pallidaria. Presumivelmente, o início da estação
chuvosa (aumento da temperatura e pluviosidade) influenciou negativamente os padrões de
postura ou inibiu o comportamento de cópula nos adultos, refletindo a baixa abundância
desses geometrídeos nos meses seguintes. Por outro lado, em agosto e setembro foi notado
que muitas das folhas de M. setosa estavam ressacadas ou senescentes. Assim, possivelmente
esses recursos tiveram menor qualidade nutricional nesse período e consequentemente
refletiram uma baixa abundância na população de O. pallidaria nos meses subsequentes.
Para herbívoros com dieta restrita como, O. pallidaria, a disponibilidade de sua planta
hospedeira é o mais importante fator que influencia sua ocorrência em áreas naturais. Como
as mudanças em habitats tropicais causadas principalmente por fragmentação e desmatamento
podem afetar negativamente as populações de herbívoros, especialmente larvas de
Lepidoptera (ARNOLD; ASQUITH, 2002), o mesmo pode ser verdadeiro para O. pallidaria.
Isso por que a sua população depende exclusivamente de M. setosa.
Oospila é um gênero neotropical com 74 espécies (COOK; SCOBLE, 1995).
Entretanto, informações de plantas hospedeiras são disponíveis somente para nove espécies
(JANZEN; HALLWACHS, 2009). Dessas nove espécies, três se alimentam de Fabaceae,
como O. pallidaria. Informações ecológicas sobre esses geometrídeos são insuficientemente
conhecidas, mas as poucas evidências indicam que as Fabaceae são importantes hospedeiras
para suas larvas. O presente trabalho provém aspectos da história natural de O. pallidaria e
nós entendemos que esse foi o primeiro passo para futuras investigações sobre o
comportamento e interações multitróficas dessa mariposa com sua planta hospedeira e
inimigos naturais.
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A disponibilidade temporal e a qualidade nutricional dos itens alimentares influenciam
a ocorrência e a performance larval de Oospila pallidaria (Geometridae) em uma savana
tropical?

Bruno de Sousa-Lopes & Kleber Del-Claro
Resumo
Uma gama diversa e abundante de insetos constitui uma parcela significativa dos
consumidores primários nos ambientes terrestres. Muitas espécies de insetos herbívoros ainda
não têm descritos os fatores que condicionam sua ocorrência, tais como: a disponibilidade
temporal e a qualidade nutricional de seus recursos alimentares. Além desses fatores,
experimentos controlados de performance larval podem ajudar a determinar a causalidade da
ocorrência dos herbívoros na natureza, revelando qual tipo de dieta confere maior vantagem a
um inseto herbívoro. Nesse sentido, buscamos descrever a disponibilidade temporal e a
qualidade nutricional (conteúdo relativo de água e nitrogênio total) dos recursos alimentares
ofertados pela planta hospedeira, Mimosa setosa (Mimosoideae) em uma savana tropical
brasileira; e avaliamos também a performance larval do principal herbívoro da planta, as
larvas da mariposa Oospila pallidaria (Geometridae), em laboratório. Os resultados
mostraram que as folhas maduras foram os recursos alimentares com maior disponibilidade
durante todo o ano. Os botões florais apresentaram maior qualidade nutricional, seguidos por
folhas jovens e maduras respectivamente. As larvas de O. pallidaria tiveram performance
superior com folhas maduras e sua abundância no campo aumentou quando houve maior
abundância desse recurso. Algumas larvas de O. pallidaria conseguiram completar o
desenvolvimento se alimentado de folhas jovens ou de folhas maduras até quarto ínstar e
botões florais do quarto ao quinto ínstar. Portanto, as folhas maduras de M. setosa
representam o principal recurso alimentar que condiciona a ocorrência de O. pallidaria mas,
por outro lado, os botões florais podem representar importante recurso secundário para larvas
de últimos ínstares no final da estação seca, quando as folhas maduras estão ressecadas e/ou
senescentes. Sugerimos que as folhas jovens de M. setosa, devido à coloração vermelha,
podem possuir compostos químicos secundários que restrinjam o desenvolvimento de O.
pallidaria, justificando a alta mortalidade das larvas alimentadas com esse tipo de recurso em
laboratório e a baixa abundância de larvas no campo em meses de produção de folhas jovens.
Por fim, são sugeridos mais estudos que quantifiquem os compostos químicos secundários,
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presentes nos recursos alimentares, e que avaliem detalhadamente quais são os aspectos
físicos e/ou nutricionais que restringem a alimentação das larvas de diferentes ínstares nos
diferentes recursos.

PALAVRAS-CHAVE: 1. Interação inseto-planta. 2. Herbivoria. 3. Mimosa setosa. 4.
Folhas vermelhas. 5. Dieta.
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Introdução
Uma gama diversa e abundante de insetos constitui uma parcela significativa dos
consumidores primários nos ambientes terrestres (DEL-CLARO; TOREZAN-SILINGARDI,
2012). Cerca de 50% (mais de 400 mil) das espécies de insetos são herbívoras, ou seja, se
alimentam de algum tecido vegetal (SCHOONHOVEN et al., 2005). Estudos prévios sobre a
dieta dos insetos herbívoros mostraram que alimentos mais ricos em nitrogênio e água
aumentam seu valor adaptativo (fitness) e, por isso, esse tipo de alimento deve ser
positivamente

correlacionado

às

suas

escolhas

e

desenvolvimento

(SLANSKY;

RODRIGUEZ, 1987; COLEY; KURSAR, 1996; PRICE et al., 2011). Contudo, mais estudos
ainda são necessários para que sejam reveladas as estreitas relações entre os insetos
herbívoros e suas plantas hospedeiras (MUNIZ et al., 2012).
Visando compreender as implicações nutricionais, ecológicas e evolutivas envolvidas
nas interações insetos-plantas, desde o último século houve significativo aumento no número
de estudos sobre: performance larval (e. g. JOACHIM-BRAVO; ZUCOLOTO, 1998;
BÄCHTOLD et al., 2013), disponibilidade e qualidade de recursos alimentares (e. g.
WOLDA, 1988; WEISS et al., 1988; HELD; POTTER, 2004; van ASCH; VISSER, 2007) e
defesas (químicas e físicas) das plantas (e. g. KURSAR; COLEY, 2003; MARQUIS et al.,
2012; BIXENMANN et al, 2013; CALIXTO et al., 2015). Embora tenha aumentado o
número de estudos, esses ainda são incipientes para se compreender todas as interações em
que estão envolvidos plantas e herbívoros especialistas, principalmente na região tropical
(KURSAR; COLEY, 2003; MARQUIS, 2012). Entretanto, os estudos disponíveis trouxeram
significativas contribuições para o entendimento de alguns dos fatores que reduzem a
sobrevivência e limitam a ocorrência dos insetos herbívoros na natureza (BÄCHTOLD et al.,
2013). Por exemplo, um inseto que se alimente de um item que confira a ele performance
larval superior, pode se desenvolver mais rapidamente (RODRIGUES; MOREIRA, 1999) e,
consequentemente, reduzir o risco de predação (BENREY; DENNO, 1997). Além disso, esse
inseto pode produzir seus ovos em maior quantidade e qualidade (AWMACK; LEATHER,
2002).
Os recursos alimentares (e. g. folhas jovens, maduras e botões florais) podem se
restringir a um curto período de tempo e possuir diferentes composições e concentrações de
nutrientes (WOLDA, 1988; HELD; POTTER, 2004; OHGUSHI et al., 2007). O curto período
de disponibilidade de determinadas fenofases faz com que alguns insetos herbívoros
sincronizem suas ocorrências com o desenvolvimento fenológico das plantas hospedeiras
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(VILELA et al., 2014), visto que essas determinadas fenofases representam o período de
melhores condições para crescimento e reprodução (van ASCH; VISSER, 2007). Para muitos
insetos herbívoros, especialmente os generalistas, o período de produção de folhas jovens é o
mais importante. Isso por que as folhas jovens geralmente contêm menores quantidades de
fibras e, por isso, são mais fáceis de mastigar e digerir (COLEY; KURSAR, 1996). Além
disso, as folhas jovens podem conter maior quantidade de nitrogênio, assim como as
inflorescências (BANDEILI; MÜLLER, 2010). Devido à maior qualidade nutricional das
folhas jovens e inflorescências quando comparadas a folhas maduras e senescentes, é
esperado que grande parte dos insetos herbívoros esteja associada a folhas jovens e/ou
inflorescências (van ASCH; VISSER, 2007) ou que ocorram oportunisticamente em
inflorescências (DINIZ; MORAIS, 2002). Esse último é o caso dos florívoros facultativos, ou
seja, insetos que se alimentam predominantemente de folhas, mas que podem se alimentar de
tecidos

florais

quando

disponíveis

(BERNAYS;

CHAPMAN,

1994;

TOREZAN-

SILINGARDI, 2012). Nesse sentido, pode ocorrer de o herbívoro se alimentar de um recurso
durante os ínstares iniciais e de outro nos ínstares finais. Essa é a chamada perda progressiva
da seletividade, que já foi observada em lepidópteros (RODRIGUES; MOREIRA, 1999).
Contudo, ainda não é esclarecido, para muitas espécies, se a mudança de itens alimentares
durante o desenvolvimento é consequência da qualidade nutricional ou das barreias químicas
e/ou físicas das plantas (mas ver LEWIS; van EMDEN, 1986; RODRIGUES et al., 2010;
CALIXTO et al., 2015). A vantagem desse tipo de dieta é a variedade, o balanço de nutrientes
(SINGER et al., 2002) e a disponibilidade de alimento por maior período de tempo.
As plantas podem desenvolver diferentes estratégias de defesa (rápida expansão foliar,
dureza, tricomas, mutualismo com formigas, sincronização na produção de folhas, compostos
químicos secundários e/ou desenvolvimento tardio dos cloroplastos) contra os herbívoros (ver
KURSAR; COLEY, 2003; SENDOYA et al., 2009; BIXENMANN et al, 2013; EATON;
KARBAN, 2014). Em relação aos compostos químicos secundários, estima-se que as folhas
jovens das plantas pertencentes à região tropical possuam de 10 a 50% destes em seu peso
(LOKVAM et al., 2006). Um dos compostos químicos que pode ser encontrado nas plantas
tropicais é a antocianina. Ela faz com que as folhas jovens apresentem coloração avermelhada
durante o período de expansão, mas desaparecendo após o amadurecimento (HARBORNE,
1979). Essa coloração pode indicar forte investimento metabólico em químicos tóxicos e/ou
impalatáveis para os herbívoros (YADUN; GOULD, 2009). Sendo assim, as folhas jovens
podem não representar os melhores recursos para insetos herbívoros especialistas da região
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tropical (KURSAR; COLEY, 2003), restringindo eles a outras partes da planta (e. g. folhas
maduras).
Mimosa setosa (Benth.) Barneby é uma planta arbustiva que possui folhas compostas,
com tricomas na parte abaxial e acúleos e tricomas glandulares por todo o caule e
inflorescências (BARNEBY, 1991). As folhas jovens de M. setosa apresentam coloração
avermelhada. Seu principal herbívoro é o geometrídeo especialista Oospila pallidaria, que
ocorre o ano todo e se alimenta predominantemente de folhas maduras, mas também
oportunisticamente de folhas jovens e botões florais (B. SOUSA-LOPES; obs. pessoal, 2014).
Em relação aos botões florais, apenas larvas de quarto ínstar em diante foram vistas em
campo se alimentando desse recurso, sendo esta ocorrência identificada principalmente nos
meses do final da estação seca (jul. a set.; SOUSA-LOPES, obs. pessoal, 2014).
O objetivo principal deste estudo foi descrever a disponibilidade dos recursos
alimentares (folhas jovens, maduras e botões florais) ofertados por M. setosa ao longo do
tempo, determinar a qualidade nutricional (conteúdo relativo de água e nitrogênio total)
desses recursos e avaliar a performance larval de O. pallidaria. Nós hipotetizamos que: (i) a
performance larval de O. pallidaria é superior quando se alimenta de folhas maduras, visto
que Sousa-Lopes e colaboradores (Cap. 1 desta dissertação) mostraram que esse herbívoro se
alimenta predominantemente de folhas maduras de M. setosa e (ii) as larvas de O. pallidaria
conseguem completar seu desenvolvimento se alimentando de folhas maduras até o quarto
ínstar e do quarto ao quinto ínstares com botões florais, explorando um recurso sub-ótimo na
ausência ou diminuição do ideal.

Material e métodos
Área de estudo
As plantas de Mimosa setosa e os ovos de O. pallidaria utilizados neste estudo foram
coletados em área de campo cerrado da Reserva Ecológica do Clube de Caça e Pesca Itororó
de Uberlândia (CCPIU), Minas Gerais (18º59’S, 48º17’W). A área possui 640 hectares,
altitude de 863 m e é dominada por gramíneas e arbustos, mas também são presentes árvores
que portam mais de dois metros de altura (mais detalhes da área em FERREIRA; TOREZANSILINGARDI, 2013). O clima da região é marcadamente sazonal, caracterizado por possuir
duas estações: uma quente e chuvosa (de outubro a abril), que pode concentrar 75% da
pluviosidade anual e uma quente e seca (de maio a setembro) (Laboratório de Climatologia,
Universidade Federal de Uberlândia – UFU; ver também VILELA et al., 2014).
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Disponibilidade temporal das folhas e botões florais de Mimosa setosa
Para determinar a disponibilidade dos recursos ofertados por M. setosa ao longo do
tempo, foram feitas observações fenológicas quinzenais de maio de 2013 a abril de 2014 em
40 indivíduos anteriormente etiquetados. A intensidade de presença (%) de folhas jovens,
folhas maduras e botões florais (Figura 1) foi registrada para cada planta. O método utilizado
para avaliar as fenofases foi o percentual de intensidade de Fournier (ver MORELLATO et
al., 2000). Esse método semi-quantitativo apresenta quatro categorias, sendo 0 = ausência de
determinada fenofase (folhas jovens, folhas maduras ou botões florais) e 1, 2, 3 e 4 a fenofase
registrada com 1-25%, 26-50%, 51-75% e 76-100% em cada uma das plantas. Para obter a
fenologia mensal, o percentual de cada uma das fenofases foi somado e dividido pelo número
total de plantas (n = 40) (ver BENCKE; MORELLATO, 2002).

Figura 1. Órgãos utilizados para a descrição fenológica de Mimosa setosa. Folha jovem (A),
folha madura (B) e botão floral (C). Note que a folha jovem apresenta coloração avermelhada,
principalmente nas extremidades de cada folíolo e na haste principal.

Abundância mensal de larvas de Oospila pallidaria
A abundância mensal das larvas de O. pallidaria foi verificada simultaneamente à
fenologia das plantas hospedeiras, a partir de inspeção visual. As larvas coletadas foram
colocadas individualmente em potes plásticos etiquetados (500 mL), levadas para laboratório
e criadas até o estágio adulto em câmara incubadora B. O. D. (seguindo BÄCHTOLD et al.,
2013).

Qualidade nutricional das folhas e botões florais de Mimosa setosa
Entre maio e agosto de 2015 foram coletadas folhas jovens (n = 80), folhas maduras (n
= 80) e botões florais (n = 110) de 15 indivíduos de M. setosa para análise de conteúdo
39

relativo de água (CRA) e nitrogênio total. Foram utilizadas 20 unidades de cada um dos
recursos para determinar o CRA. Para determinar o nitrogênio total foram sorteadas quatro
folhas jovens, quatro folhas maduras e seis botões florais em cada uma das 15 amostras. Os
recursos não foram reutilizados entre as análises. O CRA foi obtido pela razão da diferença do
peso fresco e seco e a diferença do peso túrgido e seco (adaptado de BARR; WEATHERLEY,
1962). O peso túrgido foi obtido por hidratação rápida (imersão da folha em recipiente com
água), com posterior remoção do excesso de água da superfície dos tecidos. Já o peso seco foi
obtido após os recursos serem acondicionados em estufa a 60 ºC por 24 horas. Todas as
pesagens foram feitas em balança de precisão (M 163 II Meter Bel Mark Balance). O
nitrogênio total foi determinado através do método de digestão sulfúrica (ou método Kjeldahl;
para detalhes ver GALVANI; GAERTNER, 2006), pelo Laboratório de Análises de Solo e
Calcários da Universidade Federal de Uberlândia. Foi feita uma pesagem inicial de cada uma
das amostras de cada um dos recursos e posteriormente o valor do CRA e do nitrogênio total
foram convertidos para a proporção de dez gramas.

Performance larval de Oospila pallidaria
Ovos (n = 100) de O. pallidaria foram coletados em M. setosa a partir de inspeção
visual entre janeiro e junho de 2015. Um total de 60 larvas recém-eclodidas foi dividido em
quatro grupos de 15. Os quatro grupos se referiram à criação de larvas com folhas maduras
(controle), folhas jovens (tratamento 1), botões florais (tratamento 2) e folhas maduras mais
botões florais (tratamento 3), respectivamente. O tratamento três teve as larvas alimentadas
até o quarto ínstar com folhas maduras e no quarto e quinto ínstares com botões florais. Esse
tratamento foi proposto, pois no campo foram encontradas somente larvas de últimos (4º e 5º)
ínstares se alimentando de botões florais. A criação das larvas ocorreu em laboratório sob
condições controladas (24± 1°C e 12h de luz: 12h de escuro; câmara incubadora B. O. D.) e
em potes transparentes (500 mL), limpos diariamente. O experimento de performance larval
teve os tratamentos realizados simultaneamente (PETERSON, 1985). A performance larval
foi examinada de acordo com as seguintes características: sobrevivência até o estágio adulto,
tempo total de desenvolvimento, tempo de desenvolvimento larval,
comprimento das asas (RODRIGUES

et

al.,

massa da pupa e

2010). As pupas foram pesadas quando

completaram cinco dias. A massa das pupas foi obtida a partir de uma balança de precisão. Já
o comprimento das asas foi obtido a partir de um paquímetro digital (mensurando 0,01 mm)
(ver BÄCHTOLD et al., 2013).
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Análises estatísticas
Os resultados foram apresentados em média ± desvio padrão. Para comparar a
diferença de CRA (g) e de nitrogênio total (g Kg-1) entre os diferentes recursos alimentares foi
o utilizado o teste Kruskal-Wallis, com posterior comparação pelo método de Dunn. A
sobrevivência das larvas alimentadas com diferentes recursos de M. setosa foi dada em
percentual e avaliada estatisticamente pelo teste Qui-quadrado (X2) de proporções esperadas
iguais. O tempo total de desenvolvimento e o tempo de desenvolvimento larval, dados em
dias, foram comparados utilizando o teste U de Mann-Whitney. A massa da pupa e o
comprimento das asas foram comparados com o teste t de Students. Os dois últimos
parâmetros citados foram submetidos previamente ao teste de normalidade Lilliefors para
posterior uso de teste paramétrico (ZAR, 1999).

Resultados
Disponibilidade temporal das folhas e botões florais de Mimosa setosa
Mimosa setosa produziu folhas jovens durante quase todo o ano. A presença de folhas
jovens foi registrada inicialmente em junho de 2013, seguindo de intenso aumento nos meses
de outubro de 2013 a janeiro de 2014. Esse recurso foi ausente em maio de 2013 e pouco
disponível nos meses de junho de 2013 e abril de 2014. A presença de folhas maduras ocorreu
o ano todo, mas predominou nos meses em que houve menor intensidade de brotamento
(folhas jovens), de maio a setembro de 2013 e março a abril de 2014. De julho a setembro,
muitas folhas maduras se tornaram amareladas e/ou ressecadas. Os botões florais ocorreram
principalmente em dois períodos: de maio a julho de 2013 e fevereiro a abril de 2014, com
maior pico de intensidade nos meses de março a abril de 2014 (Figura 2A). Contudo, em
agosto e setembro ainda foram encontrados botões florais.

Abundância mensal de larvas de Oospila pallidaria
As larvas de O. pallidaria ocorreram o ano todo (Figura 2B), tendo maior abundância
associada aos meses da estação seca (maio a setembro; 56.4%; n = 84 imaturos). O mês com
maior abundância foi junho (21%, n = 31 imaturos) e o mês com menor abundância foi
outubro (1.3%, n = 2 imaturos).
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Figura 2. A) Disponibilidade temporal dos recursos de Mimosa setosa utilizados por Oospila
pallidaria e B) Abundância mensal das larvas de O. pallidaria, temperatura (ºC) e
pluviosidade (mm).

Qualidade nutricional das folhas e botões florais de Mimosa setosa
Folhas jovens e maduras não diferiram estatisticamente em relação ao CRA (H =
31.27; g. l. = 2; P = ns), embora as primeiras tenham apresentado maior média (Tabela 1). Já
os botões florais foram os recursos que apresentaram maior CRA e diferiram estatisticamente
de ambas as folhas jovens e maduras (H = 31.27; g. l. = 2; P < 0.05). Os botões florais
apresentaram maior quantidade de nitrogênio, diferindo estatisticamente de folhas jovens e
maduras (H = 25.05; g. l. = 2; P < 0.05). As folhas jovens apresentaram maior quantidade de
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nitrogênio em comparação às folhas maduras, mas não houve diferença estatística (25.05; g. l.
= 2; P = ns; Tabela 1).
Tabela 1. Conteúdo relativo de água (CRA) e quantidade de nitrogênio total dos diferentes recursos (folhas
maduras e jovens e botões florais) de Mimosa setosa utilizados por Oospila pallidaria.
Recursos
Folhas maduras
Folhas jovens
Botões florais

Qualidade nutricional dos recursos de Mimosa setosa
CRA (g)
Mín. e máx.
Nitrogênio
Mín. e máx. nitrogênio total
-1
-1
CRA (g)
total (g Kg )
(g Kg )
0.52 ± 0.05 a
0.44 e 0.67
0.7 ± 0.5 a
0.0 e 2.1
0.53 ± 0.24 a
0.22 e 0.90
1.1 ± 0.4 b
0.3 e 2.0
0.73 ± 0.04 b
0.68 e 0.84
1.8 ± 0.5 a
1.2 e 3.1

Média ± desvio padrão. Médias seguidas de letras diferentes (em coluna) diferem estatisticamente entre si pelo
teste Kruskal-Wallis a 5% de significância, com posterior comparação pelo método de Dunn. As abreviações
Mín. e máx. significam mínimo e máximo, respectivamente.

Performance larval de Oospila pallidaria
De todas as larvas criadas (n = 15 no controle e em cada tratamento), nove atingiram o
estágio adulto no controle, quatro no tratamento um, três no tratamento três e nenhuma no
tratamento dois (botões florais). A sobrevivência das larvas diferiu estatisticamente entre os
recursos (X2 = 70, g. l. = 3, P < 0.0001). Portanto, a sobrevivência das larvas que se
alimentaram no controle foi superior à de larvas que se alimentaram dos tratamentos (Tabela
2). As larvas que se alimentaram do controle tiveram em média o desenvolvimento total mais
curto que os tratamentos, embora não tenha diferido estatisticamente de dois deles (U
total Controle/Trat. 1

desenv.

= 13 e P = 0,61; U desenv. total Controle/Trat. 2 = 0 e P = 0,001 e U desenv. total Controle/Trat. 3

= 12 e P = 0,25). Resultado semelhante foi encontrado para o desenvolvimento larval. A
massa da pupa foi maior no controle e no tratamento um, não diferindo estatisticamente entre
si (t = 0,24, P = 0,81). Já o comprimento das asas não apresentou diferença significativa entre
o controle e os dois tratamentos em que adultos foram obtidos (t Controle/Trat.1 = 1,03 e P = 0,33;
t Controle/Trat. 3 = 1,13 e P = 0,28; t Trat. 1/Trat. 3 = 0,73 e P = 0,50).
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Tabela 2. Sobrevivência, tempo total de desenvolvimento, tempo de desenvolvimento larval, massa pupal e
comprimento das asas de larvas de Oospila pallidaria ( n = 15 para o controle e em cada tratamento) alimentadas
com diferentes recursos de Mimosa setosa. Controle = folhas maduras; Tratamento 1 = folhas jovens;
Tratamento 2 = folhas jovens; Tratamento 3 = folhas maduras mais botões florais.
Dietas
Controle
Tratamento 1
Tratamento 2
Tratamento 3

Sobrevivência*
(%)
60
26,6
0
20

Performance larval de O. pallidaria
Desenvolvimento Desenvolvimento Massa pupal
total em dias
larval em dias
(g)
37,37 ± 5,47 a
27,22 ± 4,11 a
0,036 ± 0,067 a
40,25 ± 1,89 a
30,5 ± 5,06 a
0,035 ± 0,004 a
0b
52 ± 13,08 a

0b
40 ± 11,36 a

0b
0,027 ± 0,007 c

Comprimento
asas (cm)
2,14 ± 0,23 a
2,22 ± 0,05 a
0b
2,13 ± 0,25 a

Média ± desvio padrão. O asterisco indica que houve diferença estatística entre o controle e os tratamentos de
menos que 1% de significância pelo teste X2. Médias seguidas de letras diferentes (em coluna) diferem
estatisticamente entre si pelo teste U de Mann-Whitney (desenvolvimento total e larval) e teste t (massa pupal e
comprimento das asas) a 5% de significância.

Discussão
Apenas nossa segunda hipótese foi corroborada. Larvas de O. pallidaria conseguiram
completar seu desenvolvimento se alimentando de folhas maduras até o quarto ínstar e do
quarto ao quinto ínstares com botões florais, embora apenas três de quinze larvas tenham
conseguido atingir o estágio adulto nesse tratamento. Para a primeira hipótese foi sugerido
que O. pallidaria teria melhor performance larval com folhas maduras. Isso não ocorreu, pois
o tempo de desenvolvimento total, o tempo de desenvolvimento larval, a massa pupal e o
comprimento das asas não se diferiram estatisticamente entre as folhas maduras (controle) e
folhas jovens (tratamento 1) e folhas maduras mais botões florais (tratamento 3). Contudo, a
sobrevivência das larvas de O. pallidaria foi estatisticamente superior quando se alimentaram
no controle em relação aos tratamentos de um a três. As folhas maduras de M. setosa foram os
recursos alimentares mais disponíveis durante todo o ano, embora em pequena quantidade nos
meses de produção de folhas jovens (out. a dez.). Como muitos herbívoros podem sincronizar
suas ocorrências à disponibilidade de recursos alimentares (nem sempre com maior qualidade
nutricional) (WOLDA, 1988; van ASCH; VISSER, 2007), a ocorrência de O. pallidaria
durante todo o ano foi associada e oscilou com a disponibilidade de folhas maduras,
provavelmente o recurso alimentar mais fácil de ser digerido/metabolizado por esse
herbívoro. A disponibilidade de um recurso ao longo do ano pode manter uma ampla gama de
herbívoros presentes na natureza na forma imatura ou adulta (e. g. VILELA et al., 2014).
Nesse sentido, houve aumento na abundância de larvas de O. pallidaria no campo quando foi
maior a presença de folhas maduras.
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Em relação à qualidade nutricional, o CRA e o nitrogênio total de botões florais foram
superiores aos de folhas jovens e maduras. Esse resultado era esperado, visto que geralmente
os tecidos florais apresentam maior quantidade de nitrogênio e água em comparação às folhas
(BANDEILI; MÜLLER, 2010). Entretanto, também era esperado que as folhas jovens
tivessem mais nitrogênio e água que as folhas maduras. Isso não ocorreu, pois o CRA e o
nitrogênio total de folhas jovens e maduras não se diferiram estatisticamente.
As larvas de O. pallidaria completaram seu desenvolvimento no controle, no
tratamento um e também no tratamento três. Contudo, a sobrevivência no controle foi
superior, resultado comprovado pela maior porcentagem. Um recurso alimentar que apresente
melhor qualidade nutricional pode conferir desenvolvimento mais rápido para um herbívoro
(SLANSKY; RODRIGUEZ, 1987; COLEY; KURSAR, 1996; PRICE et al., 2011) e, por
conseguinte, pode reduzir o risco de predação (BENREY; DENNO, 1997) e favorecer a
produção de ovos em maior quantidade e qualidade (AWMACK; LEATHER, 2002). Se as
folhas maduras de M. setosa não foram os recursos alimentares com maior quantidade de
nitrogênio e água, porque são preferidos pelas larvas de O. pallidaria? Uma possível
explicação para a maior sobrevivência de O. pallidaria quando se alimenta de folhas maduras
é a provável presença de compostos químicos tóxicos e/ou impalatáveis nas folhas jovens. As
Embora não tenhamos quantificado a concentração de compostos químicos secundários,
estudos têm sugerido que a coloração vermelha das folhas jovens, principalmente de plantas
da região tropical, pode indicar forte investimento metabólico em químicos impalatáveis para
os herbívoros (ver YADUN; GOULD, 2009). Nesse sentido, a baixa abundância de larvas de
O. pallidaria no campo em meses cuja disponibilidade de folhas jovens foi alta e a grande
mortalidade de larvas no experimento de performance com folhas jovens de M. setosa podem
ser explicadas pela coloração vermelha das mesmas. Essa coloração pode indicar a existência
de compostos químicos impalatáveis e/ou tóxicos para O. pallidaria, restringindo grande
parte de suas larvas às folhas maduras. Além disso, as folhas jovens de M. setosa não têm
maior qualidade nutricional que as maduras. Assim, O. pallidaria ao se alimentar de folhas
maduras pode obter a mesma quantidade de nutrientes que uma folha jovem tem e ao mesmo
tempo evitar a ingestão de compostos secundários.
Por outro lado, agora associando a sobrevivência de O. pallidaria ao se alimentar dos
botões florais, a alta mortalidade pode estar relacionada a restrições morfológicas das larvas
de ínstares iniciais (1º ao 3º). As larvas de ínstares iniciais são muito pequenas, apresentando
cápsulas cefálicas que variam de 0.24 a 0.49 mm e corpo de 1 a 10 mm de comprimento
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(SOUSA-LOPES et al., Cap. 1 desta dissertação). Visto que os botões florais de M. setosa
apresentam maior dureza quando comparados às folhas (B. SOUSA-LOPES, obs. pessoal,
2014), o pequeno tamanho, incluindo as mandíbulas das larvas, pode inviabilizar a
manipulação desse recurso (ver revisão de BERNAYS, 1998). A maior parte dos potes em
que larvas foram criadas somente com botões florais não havia pelotas fecais. Esse fato pode
ser indicativo de não ingestão dos botões florais nos ínstares iniciais, quando as larvas têm o
aparato bucal menor e, provavelmente, devido a isso morreram de fome. Assim sendo, se
justifica o fato de nenhuma larva criada somente com botões florais ter conseguido completar
o desenvolvimento. O oposto a isso ocorreu, em três casos, quando botões florais foram
oferecidos do quarto ínstar em diante. As larvas de últimos ínstares podem perder a
seletividade alimentar por conseguirem quebrar as barreiras nutricionais, físicas ou químicas
das plantas (LEWIS; van EMDEN, 1986; RODRIGUES; MOREIRA, 1999). Aqui, algumas
larvas de O. pallidaria pareceram conseguir quebrar, pelo menos, a barreira física dos botões
florais a partir do quarto ínstar.
Em campo, apenas larvas de últimos (4º e 5º) ínstares de O. pallidaria foram vistas se
alimentando de botões florais, principalmente nos meses de julho e agosto, período final da
estação seca, quando as folhas maduras disponíveis já estavam senescentes e ressecadas.
Alguns insetos podem se alimentar de folhas predominantemente, mas se alimentar de tecidos
florais quando disponíveis (DINIZ; MORAIS, 2002). Trata-se de uma dieta alimentar
oportunística, que favorece o balanço de nutrientes e/ou permite que o herbívoro tenha
alimento disponível por mais tempo (BERNAYS; CHAPMAN, 1994). Embora a
sobrevivência de larvas criadas com folhas maduras e botões florais, em conjunto, não tenha
sido alta, os botões florais podem representar um recurso secundário para que algumas larvas
de O. pallidaria de últimos ínstares consigam completar seu desenvolvimento no final da
estação seca, quando as folhas maduras de M. setosa estão envelhecendo e possivelmente
estão menos palatáveis e nutritivas.
Portanto, este estudo mostrou a disponibilidade temporal e a qualidade nutricional dos
recursos alimentares utilizados por O. pallidaria ao longo de um ano e demonstrou que a
fenologia de M. setosa é crucial para a ocorrência dessa mariposa, especialmente a presença
de folhas maduras (SOUSA-LOPES et al.; Cap. 1 desta dissertação). A performance larval de
O. pallidaria não foi superior com folhas maduras, mas o percentual de sobrevivência foi
maior. Para determinar exatamente quais são os fatores que condicionam a ocorrência de O.
pallidaria em campo e suas implicações evolutivas, serão necessários mais estudos
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envolvendo performance larval e interações com seu inimigo natural, Cotesia sp. (ver Cap. 1
desta dissertação). Em relação à performance será necessário quantificar os compostos
químicos secundários presentes nos recursos alimentares e avaliar quais são os aspectos
físicos e/ou nutricionais que restringem a alimentação das larvas de diferentes ínstares nos
diferentes recursos (ver RODRIGUES; MOREIRA, 1999; RODRIGUES et al., 2010). Além
disso, será necessário determinar a viabilidade dos ovos e a sobrevivência de larvas oriundas
dos adultos obtidos em cada um dos tratamentos, com diferentes ofertas de recursos.
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DISCUSSÃO GERAL

De maneira geral, este estudo apresentou informações pioneiras sobre a biologia e
fatores que condicionam a ocorrência de Oospila pallidaria em uma área de cerrado. Os
dados sugerem uma dieta especialista de O. pallidaria em Mimosa setosa var. paludosa, visto
que na literatura não há registro de outra planta hospedeira. A sazonalidade da ocorrência de
O. pallidaria associada à disponibilidade de folhas maduras de M. setosa indicou que essa
fenofase é o principal fator que influencia a ocorrência desse herbívoro, embora ele possa se
alimentar de folhas jovens e botões florais oportunisticamente. Como esperado, as folhas
maduras de M. setosa foram o tipo de recurso com maior sobrevivência das larvas de O.
pallidaria, mas interessantemente não foram o tipo de recurso com melhor performance
larval. Isso por que o tempo de desenvolvimento total e larval, a massa pupa e o comprimento
das asas não foram estatisticamente diferentes para adultos obtidos a partir de criação com
folhas maduras em relação aos adultos obtidos a partir de criação com folhas jovens ou folhas
maduras mais botões florais. Também foi visto que larvas de últimos ínstares, inicialmente
alimentadas com folhas maduras, conseguiram completar seu desenvolvimento se
alimentando de botões florais. Esse resultado juntamente com observações de campo indicou
que os botões florais podem ser importantes recursos para larvas de últimos ínstares no final
da estação seca, quando as folhas maduras estão senescentes. Portanto, este trabalho
representa o primeiro passo para futuras investigações sobre o comportamento e interações
multitróficas desse geometrídeo com sua planta hospedeira e inimigo natural. São sugeridos
mais estudos para que se quantifiquem os compostos químicos secundários presentes nos
recursos alimentares e avaliem exatamente quais são os aspectos físicos e/ou nutricionais que
restringem a alimentação das larvas de diferentes ínstares nos diferentes recursos. Além disso,
será necessário determinar a viabilidade dos ovos e sobrevivência das larvas oriundas de
adultos obtidos com diferentes dietas.
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