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RESUMO 

 
O órgão de vom Rath localiza-se na extremidade distal do terceiro artículo do palpo labial e é 

uma das sinapormorfias reconhecidas para os lepidópteros (Insecta: Lepidoptera). O 

conhecimento sobre a morfologia estrutural e histológica desse órgão é ainda bastante 

escasso. Descreve-se a estrutura com auxílio de microscopia eletrônica de varredura, e a 

histologia do órgão de vom Rath para quatro espécies de Nymphalidae, três frugívoras: 

Fountainea ryphea (Charaxinae: Anaeini), Morpho helenor achillaena (Satyrinae: Morphini) e 

Hamadryas epinome (Biblidinae: Ageroniini), além da espécie nectarívora Aeria olena 

(Danainae: Ithomiini). Documentaram-se diferenças significativas entre as espécies com 

relação ao formato da cavidade, morfologia e disposição das cerdas, forma e localização da 

abertura, organização dos grupos celulares associados, tipo de axônio e grau de 

desenvolvimento. Tais diferenças não parecem estar relacionadas aos hábitos alimentares. 

Por sua vez, não foram encontrados grupos celulares em Actinote thalia (Heliconiinae: 

Acraeini) e Heliconius erato phyllis (Heliconiinae: Heliconiini), sendo que a ausência do órgão 

de vom Rath é documentada pela primeira vez no clado Ditrysia. É proposta uma 

terminologia para melhor entendimento da morfologia do órgão de vom Rath, com analise 

crítica das descrições realizadas por outros autores. 

 

 
Palavras-chave: Órgão de vom Rath. Nymphalidae. Lepidoptera. Palpos Labiais. Histologia. 
MEV 
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INTRODUÇÃO 
                                                                                                                                             

Lepidoptera (mariposas e borboletas) é a segunda ordem mais diversa de Insecta e conta com 

aproximadamente 160.000 espécies distribuídas em 43 superfamílias e 139 famílias atuais (van 

Nieukerken et al., 2011, Regier et al., 2015; Heikkilä et al., 2015), das quais três famílias foram 

recentemente descritas (Kristensen et al., 2015; Regier et al., 2015). As borboletas constituem apenas 

seis famílias (van Nieukerken et al., 2011 consideram sete, com a inclusão de Hedylidae), 

totalizando cerca de 19.000 espécies, aproximadamente 11% da diversidade da ordem 

(Heppner, 1991). 

As borboletas constituem um dos grupos mais bem estudados de insetos porque são 

facilmente amostradas na natureza, sua identificação é relativamente fácil e possuem apelo 

carismático com o público. São consideradas importantes bioindicadores em programas de 

conservação e manutenção de áreas protegidas (New, 1997; Bonebrake et al., 2010), por 

responderem rapidamente às perturbações nos ecossistemas, além de terem íntima 

associação com seus microhábitats (Brown, 1997; Freitas et al., 2003). 

A monofilia da ordem é bem sustentada por 24 sinapomorfias (Kristensen et al., 

2007). Entre elas, a presença de uma depressão no artículo distal dos palpos labiais, 

conhecida como órgão de vom Rath. Apesar de sua descoberta ter ocorrido no século XIX 

(Hicks, 1860), com descrição posterior mais detalhada por vom Rath (1887), ainda são 

escassos os trabalhos sobre essa estrutura. Devido à importância das sinapomorfias como 

base nos estudos de filogenia e evolução (Hennig, 1965), acredita-se que o órgão de vom 

Rath possa fornecer dados filogeneticamente informativos (Kristensen, 1984; Kristensen et 

al., 2007), porém, a carência de descrições anatômicas e histológicas dificulta sua utilização 

nesses estudos. Aliás, as sinapomorfias constituem inovações evolutivas e seu estudo é vital 

no entendimento da evolução dos diferentes grupos (Hennig, 1965).  

1.1 Estado atual do conhecimento da morfologia do órgão de vom Rath: uma visão 

crítica 

Hicks (1860) descreveu o órgão de vom Rath pela primeira vez como uma depressão 

no ápice do terceiro artículo dos palpos labiais. Documentou que o orgão variava desde uma 

mera depressão como em Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) (Lasiocampidae) a uma 

estrutura em formato de tubo estendendo-se internamente até a metade, ou mais, do 
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comprimento do artículo. Para esse caso, Hicks (1860) não mencionou nenhum exemplo. Tal 

tubo pode apresentar um diâmetro constante em toda sua extensão, ou dilatar-se formando 

uma cavidade no extremo mais interno. O autor nunca encontrou ausência do órgão após 

ter revisado um grande número de espécies, sem especificar quais. Também notou a 

existência de um nervo conectado especificamente ao órgão. Por último, ilustrou dois 

esquemas do órgão, um para Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae: Heliconiinae: 

Argynnini) e outro referente a um geometrídeo (Figura 1 A).  

Posteriormente, vom Rath (1887) documentou a presença do órgão em todas as 

borboletas e mariposas estudadas por ele, sem mencionar quais foram. Descreveu o órgão 

como uma depressão geralmente em forma de garrafa no artículo distal dos palpos labiais, 

com abundantes cerdas sensoriais em forma de cone na base. A abertura externa é rodeada 

por cerdas pouco espaçadas, enquanto o gargalho ou tubo é ocupado com abundantes 

cerdas piliformes oblíquas em direção à abertura, de forma tal que o órgão fica protegido do 

exterior. Cada cerda é associada a uma célula sensorial localizada na epiderme, entretanto 

um nervo bem desenvolvido se espalha conectando-se com todas as células sensoriais.  

vom Rath (1888) acrescentou ainda que a forma do órgão e o tamanho relativo do 

palpo variavam notavelmente entre gêneros. O tubo pode ser curto ou longo, enquanto a 

amplitude da cavidade é bem variável. Por exemplo, Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) e 

Sphinx convolvuli Linnaeus, 1758, ambas da família Sphingidae, apresentam um gargalho 

curto e uma cavidade ampla. A abertura do órgão pode não estar localizada exatamente na 

ponta do artículo distal, às vezes posicionando-se levemente subterminal, mas o autor não 

exemplificou essas variações. Por último, ilustrou o palpo de Pieris sp. (Pieridae: Pierinae) 

(Figura 1 B).  

O formato do órgão de vom Rath em linhagens basais não-Ditrysia de Lepidoptera 

varia desde uma cavidade moderadamente profunda em Micropterigidae, Heterobathmiidae 

(Kristensen, 1998), e Incurvariidae (Nielsen & Davis, 1981), até uma cavidade muito 

profunda, como observado em Agathiphagidae, com abertura reduzida dificultando a 

observação das sensilas em vista externa (Kristensen, 1998). Por sua vez, Chauvin & 

Faucheux (1981) registraram a presença de duas cavidades apicais no articulo distal dos 

palpos labiais de Micropterix calthella Linnaeus, 1761 (Micropterigidae), e consideraram a 
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maior delas (15 µm de diâmetro) como o órgão de vom Rath, o qual apresenta 15 cerdas 

celocônicas com quatro a seis pontas. Entretanto, a cavidade pode estar ausente, sendo 

apenas uma área coberta de sensilas quimiorreceptoras como em Mnesarchaeidae 

(Kristensen, 1968) e Neopseustidae (Kristensen, 1968, Davis, 1975). Ao contrário, na maioria 

das espécies de Palaephatidae, o órgão de vom Rath é nitidamente desenvolvido com 

aberturas largas, e em alguns casos tem a capacidade de se everter (Davis, 1986). 

 

 

Figura 1. Ilustrações das descrições originais do órgão de vom Rath; A) Seção longitudinal do artículo 

distal de Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae: Heliconiinae: Argynnini) à esquerda e 

de um geometrídeo à direita. a – abertura do tubo, b – nervo estendendo-se ao longo do 

palpômero. Adaptado de Hicks (1860); B) Seção longitudinal do artículo distal do palpo labial de 

Pieris sp. (Pieridae: Pierinae). c – cone sensorial, cs – célula sensorial, e – escama, h – hipoderme, 

n – nervo, q – quitina. Adaptado de vom Rath (1888). 

 

Em Ditrysia, as descrições mais detalhadas do órgão são geralmente oriundas dos 

poucos estudos existentes acerca da fisiologia de detecção de gás carbônico (Lee et al., 

1985; Bogner et al., 1986; Kent et al., 1986; Stange et al., 1995), ou em descrições gerais de 

estruturas sensoriais encontradas nos insetos (Faucheaux & Chauvin, 1980; Faucheux, 1991). 

Na maioria dos casos, o órgão de vom Rath é apenas mencionado em estudos gerais de 
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morfologia de adultos, carecendo, portanto, de descrições detalhadas. Como exemplos 

destes trabalhos podemos mencionar: Orfila (1950) com Archaeoprepona demophoon 

(Hübner, [1814]) e A. chromus (Guérin-Méneville, [1844]) (Nymphalidae: Charaxinae: 

Preponini); Duarte et al. (2001) com Hemiargus hanno (Stoll, 1790) (Lycaenidae, 

Polyommatinae, Polyommatini); Bizarro et al. (2003) com Thyridia psidii cetoides (Rosenberg 

& Talbot, 1914) (Nymphalidae: Ithomiinae: Ithomiini); Mielke et al. (2004) com Zaretyis ithys 

itylus (Westwood, 1850) e Prepona claudina anneta (G. Gray, 1832) (Nymphalidae: 

Charaxinae: Anaeini, Preponini); de Camargo et al. (2005) com Almeidaia aidae Mielke & 

Casagrande, 1981 (Saturniidae) e Leite et al. (2010) com Heraclides anchisiades capys 

(Hübner, [1809]) (Lepidoptera: Papilionidae). 

O primeiro trabalho com descrições detalhadas do órgão de vom Rath para Ditrysia 

foi realizado por Faucheaux & Chauvin (1980), como parte de um estudo comparativo das 

estruturas das peças bucais de cinco espécies de Tineidae: Monopis crocicapitella (Clemens, 

1859), Tinea rusticella (Clerck, 1759), T. pellionella Linnaeus, 1758, Tineola bisselliella 

(Hummel, 1823) e Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758). Eles documentaram diferenças 

entre as espécies e o número de cerdas presentes na cavidade do órgão de vom Rath (no 

caso de T. bisselliella apresenta somente uma cerda), além da distribuição, tamanho e 

formato das mesmas.  

Em Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (Pieridae), a abertura da estrutura é subterminal 

com 30 µm de diâmetro, podendo atingir 100 µm de profundidade com 80 sensilas 

distribuídas internamente na porção anterior do órgão. Essas sensilas são levemente 

claviformes e com a superfície sulcada por estrias longitudinais e com inúmeros poros entre 

elas, com 20 µm de comprimento, diâmetro basal de 3,5 µm em seguida se afinando para 

cerca de 1,0 µm e medindo, aproximadamente, 1,2 µm ao nível da porção clavada (Lee et al., 

1985). Os autores não descrevem o formato do órgão, porém, é muito possível que o 

esquema ilustrado por vom Rath (1888) (ver Figura 1 B) se refere a essa espécie ou Pieris 

brassicae (Linnaeus, 1758), dado que o nome comum das duas espécies em alemão é o 

mesmo (Kohlweißling), e, portanto, poderia ser em forma de garrafa segundo as palavras do 

próprio autor. 
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Manduca sexta (Linnaeus, 1763) (Sphingidae), por sua vez, apresenta 

aproximadamente 1.750 cerdas sulcadas por estrias longitudinais e abundantes poros. A 

abertura está no ápide do artículo distal do palpo, e tem cerca de 30 µm de diâmetro, 

entretanto o formato do órgão é em forma de frasco, com um gargalo estreito, e cavidade 

interna mais larga que atinge 200 µm de diâmetro e 300 µm em profundidade (Kent et al., 

1986). Analisando a figura mostrada pelos autores, nota-se que a cavidade apresenta dois 

lobos. 

No caso de Rhodogastria spp. (Erebidae), a abertura do órgão de vom Rath é variável 

em diâmetro (35-70 µm) e cercada por microtriquias pontiagudas; o órgao propriamente 

dito mede 150 µm de profundidade e 80 µm de largura. Nessas mariposas há um grupo 

denso de aproximadamente 200 sensilas de paredes lisas e formato uniforme, com 35 µm de 

comprimento e 3,5 µm de diâmetro em suas bases, cada uma se afunilando e terminando 

em pontas dilatadas (Bogner et al., 1986).  

Em Cactoblastis cactorum (Berg, 1885) (Pyralidae), os palpos apresentam um 

marcado dimorfismo sexual. Nas fêmeas (comprimento típico do corpo 21 mm), apontam 

para frente e medem aproximadamente 12% do comprimento do corpo, enquanto que o 

comprimento do artículo terminal representa cerca de 4%. Nos machos (17 mm de 

comprimento), posicionam-se ascendentemente e medem 6% do comprimento do corpo, e 

o artículo terminal cerca de 2,5%. A cavidade do órgão é coberta por uma camada densa em 

forma de dossel de aproximadamente 200 sensilas estreitadas na base (5-8 µm de 

comprimento e 1,5 µm de diâmetro), e na porção distal se expandem para formar uma 

estrutura em forma de folha (3-6 µm de comprimento e 3-4 µm de largura) (Stange et al., 

1995). Apesar das diferenças encontradas nos palpos de machos e fêmeas de C. cactorum, 

os autores não descreveram nem mediram o órgão de vom Rath, e, portanto se desconhece 

se ele poderia variar entre os sexos. Pelas fotografias disponibilizadas por Stange et al. 

(1995), a estrutura é profunda e tubular apresentando um diâmetro constante em toda sua 

extensão. Casos semelhantes em que o dimorfismo sexual restringe-se aos palpos labiais, ou 

seja, sem diferenças significativas entre os sexos para o formato e o tamanho do órgão de 

vom Rath, assim como na morfologia, número e tamanho das cerdas, já foram  

documentados para Helicoverpa armigera (Hübner, 1805) (Noctuidae) (Zhong et al., 2013), 
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Mythimna separata (Walker, 1865) (Noctuidae) (Dong et al., 2014) e Carposina sasakii 

Matsumura, 1900 (Carposinidae) (Chen & Hua, 2016).  

Zhao et al. (2013) descreveram o órgão de H. armigera. Nessa espécie a abertura 

localiza-se na extremidade do artículo distal do palpo, entretanto a cavidade tem formato de 

garrafa. Porém, nas fotografias publicadas por esses autores nota-se que nessa espécie a 

estrutura do órgão de vom Rath é tubular e levemente afunilada, não em forma de garrafa. 

Também documentaram a presença de dois tipos de cerdas. As cerdas do primeiro grupo 

são piliformes, com paredes lisas e localizam-se na metade distal da cavidade, mais próximas 

da abertura, enquanto que as demais cerdas são claviformes ocupando a porção mais 

interna. Esse dimorfismo no formato e na distribuição das cerdas foi primeiramente 

documentado por estes autores, porém, eles ressaltaram que essas variações podiam ser 

vistas na figura publicada por Stange et al. (1995) do órgão de C. cactorium. Por sua vez, o 

mesmo padrão é observado em C. sasakii a partir das fotos publicadas no trabalho de Chen 

& Hua (2016), porém esses autores não comentaram nada a respeito. As fotografias 

apresentadas por Bogner et al. (1986) de Rhodogastria spp. também poderia ser 

interpretadas desse modo, só que eles consideraram as cerdas mais externas como 

microtriquias pontiagudas. Adicionalemente, é bom lembrar as palavras de vom Rath (1887) 

enfatizando que “(...) o gargalho é ocupado com abundantes pelos oblíquos em direção à 

abertura (...)”. Finalmente, em Grapholita molesta (Busck, 1916) (Tortricidae) foi registrada a 

presença adicional de cerdas piliformes bifurcadas, além das cerdas clavadas e das 

piliformes simples(=não bifurcadas) (Song et al., 2016).  

As descrições supracitadas resumem nosso conhecimento atual sobre o sobre a 

morfologia do órgão de vom Rath, e apesar de terem um grau razoável de detalhamento, 

cobrem somente 18 espécies pertencentes a 11 famílias de Ditrysia (Carposinidae, Erebidae, 

Geometridae, Lasiocampidae, Noctuidae, Nymphalidae, Pieridae, Pyralidae, 

Sphingidae,.Tineidae e Tortricidae). 

1.2 Qual a função do órgão de vom Rath? 

Inicialmente, considerou-se que a função do órgão de vom Rath era 

quimiorreceptora, como também são os sensores presentes nas antenas, probóscide e nos 

tarsômeros das pernas (Lee et al., 1985, Kent et al., 1986). Bogner et al. (1986) registraram 
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pela primeira vez a detecção do CO2 pelo órgão em três espécies de Rhodogastria  Hübner, 

[1819] e em Achaea lienardi (Boisduval, 1833) (Noctuidae). Apesar de terem encontrado 

respostas a diferentes substâncias químicas, nenhuma delas foi maior do que as respostas 

ao CO2. Posteriormente, Bogner (1990) documentou o mesmo fenômeno em outras espécies 

de diferentes famílias: Argynnis paphia, Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae: 

Danainae), Antheraea pernyi (Guérin-Méneville, 1855) (Saturniidae), Autographa gamma 

(Linnaeus, 1758) (Noctuidae), Manduca sexta, Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) 

(Pyralidae: Galleriinae) e Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) (Pieridae: Pierinae). Bogner (1990) 

demonstrou que o órgão de vom Rath seria especializado exclusivamente na detecção de 

CO2, e que as respostas a diferentes substâncias químicas registradas por Lee et al. (1985) 

poderiam ter sido resultado da atividade basal do dióxido de carbono. As razões para as 

conclusões de Bogner (1990) incluíram: (1) a resposta a CO2 é muito mais potente dentro de 

concentrações naturais; (2) é dose-dependente; e (3) as respostas a outras substâncias 

químicas são inibidas quando é eliminado o CO2. Posteriormente, em estudos realizados por 

Stange (1992) em Helicoverpa armigera e por Stange et al. (1995) em Cactoblastis cactorum, 

discutiu-se e confirmou-se o papel exclusivo do órgão de vom Rath para a detecção do CO2. 

Porém, recentemente, Sourakov et al. (2012) registraram atividade sensorial do órgão a 

diferentes compostos voláteis da banana fermentada utilizada para a captura da borboleta 

frugívora Morpho helenor (Cramer, 1776) (Nymphalidae: Satyrinae). Esses autores, no 

entanto, não realizaram testes para determinar a sensibilidade do órgão de vom Rath ao 

CO2, nem consideraram as respostas aos compostos voláteis da fermentação em atmosfera 

livre de CO2, demandando novas investigações segundo os critérios propostos 

anteriormente por Bogner (1990). 

Especula-se bastante sobre as possíveis vantagens adaptativas da detecção do CO2 

pelos lepidópteros. Bogner (1990) postulou que essa adaptação é importante para localizar o 

alimento em mariposas lacrimófilas, borboletas frugívoras e na seleção de hospedeiros para 

Galleria mellonilla Fabricius, 1798 (Pyralidae: Galleriinae), cujas lagartas vivem e se 

alimentam dentro de colmeias de abelhas. As mariposas, além disso, poderiam aproveitar os 

gradientes naturais de CO2 para se orientar espacialmente no eixo vertical (Stange, 1992; 

Stange et al., 1995), e também para auxiliar nas migrações (Stange, 1992). Porém, os 

estudos realizados até o momento comprovam somente o papel do CO2 como pista para 
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avaliarem o estado fisiológico das plantas hospedeiras e as fontes de néctar e, desse modo, 

escolherem seus recursos. 

A maioria dos lepidópteros alimenta-se de tecidos vegetais durante a fase larval, em 

geral de folhas (Scoble, 1992). Uma fêmea fecundada deve escolher, cuidadosamente, o sítio 

onde irá depositar seus ovos, posto que disso dependerá a qualidade e quantidade do 

alimento que terão seus descendentes. Uma alta taxa fotossintética se traduz em maiores 

mudanças nos gradientes de CO2 perto das folhas (Guerenstein & Hildebrand, 2008), 

podendo ser uma pista do estado fisiológico da planta, ou seja, de sua qualidade como 

alimento. As folhas podem ser fontes ou consumidoras de CO2 dependendo do tipo de 

metabolismo da planta e do ciclo circadiano. Assim, temos plantas CAM que capturam o CO2 

pela noite e durante o dia fecham seus estômatos (Winter et al., 2008). Para as mariposas 

(em geral noturnas), as folhas de uma planta CAM são consumidoras de CO2, enquanto que 

para as borboletas (em geral diurnas) não são consumidoras nem fontes. No caso contrário, 

as plantas C3 ou C4 capturam o CO2 durante o dia (consumidoras de CO2 para borboletas) e 

pela noite mantêm os estômatos abertos permitindo a respiração (fontes de CO2 para 

mariposas). 

Foi bem demonstrado que o CO2 tem um papel muito importante para as fêmeas de 

Cactoblastis cactorum selecionarem o sítio de oviposição (Stange et al., 1995). Essa mariposa 

utiliza como planta hospedeira a espécie Opuntia stricta (Haworth, 1812) (Cactaceae), que 

apresenta metabolismo do tipo CAM, razão pela qual a pista para a fêmea seja gradientes 

negativos de CO2 próximo da superfície da folha. Os autores consideram que o dimorfismo 

sexual referente aos palpos labiais, sendo maiores nas fêmeas, fortalece a hipótese sobre a 

importância da detecção de CO2 para escolha do sítio de oviposição. Porém, não fica 

evidente que o dimorfismo atinja ao órgão de vom Rath enquanto a formato, tamanho, 

número, tamanho e disposição das cerdas. 

Foi proposto também um papel semelhante para Manduca sexta, mas nesta espécie 

todas as evidências são indiretas (Guerenstein et al., 2004; Abrell et al., 2005; Guerenstein & 

Hildebrand, 2008). As plantas hospedeiras desta mariposa são fontes noturnas de CO2. 

Entretanto, para Pieris rapae não se tem uma relação clara entre os ritmos fotossintéticos 

das plantas hospedeiras e o número de ovos (Langan et al, 2001; Langan et al., 2004). Para 
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esta espécie, acredita-se que o emprego de pistas visuais seja mais efetivo na oviposição 

(Ives, 1978; Renwick & Radke, 1988). Entretanto, para a maioria das espécies, as pistas 

olfativas parecem ter um papel central na escolha das plantas hospedeiras (Visser, 1986; 

Fadamiro et al., 2010; Li et al., 2010; Honda et al., 2011). 

Em muitas espécies de lepidópteros, os adultos se alimentam de néctar, embora 

existam outras que são frugívoras ou polinífagas (Scoble, 1992). Tanto as flores como os 

frutos são consumidores de CO2 devido à atividade respiratória. Foi demonstrado que 

Manduca sexta emprega os gradientes negativos de CO2 para avaliar a quantidade de néctar 

das flores de Datura wrightii Regel (Solanaceae) (Guerenstein et al., 2004; Thom et al., 

2004). Porém, não existem experimentos semelhantes em outras espécies, e a maioria dos 

trabalhos são norteados na detecção de compostos químicos das flores pelas mariposas 

através de outras estruturas sensoriais (Dobson, 1994). Além disso, não é avaliado se as 

espécies frugívoras empregam como pista o CO2 para localização e/ou avaliação do 

alimento, ideia que permanece especulativa (Bogner, 1990). Por sua vez, o emprego de 

pistas químicas é comum em outras estruturas sensoriais, como por exemplo, as antenas 

(Molleman et al., 2005; Sourakov, 2012). 

Em resumo, o que se conhece sobre a função do órgão de vom Rath é a detecção de 

CO2, baseado em 13 espécies de lepidópteros (três delas borboletas) pertencentes a sete 

famílias (Erebidae, Noctuidae, Nymphalidae, Saturniidae, Sphingidae, Pieridae e Pyralidae). 

Essa função nunca foi testada em espécies com hábitos frugívoros, e o possível papel 

quimiorreceptor registrado em Morpho helenor (Sourakov et al., 2012) é controverso porque 

os autores não seguiram os critérios de Bogner (1990). Das possíveis vantagens adaptativas 

da detecção do CO2 pelo órgão, foram demonstradas somente a seleção da planta 

hospedeira em Cactoblastis cactorum, e a avaliação da quantidade de néctar das flores em 

Manduca sexta.  

1.3 Grupo de estudo: Família Nymphalidae Rafinesque, 1815 

A família Nymphalidae é a linhagem mais especiosa de Papilionoidea, ultrapassando 

6.100 espécies no mundo (van Nieukerken et al., 2011), e mais de 2800 na região 

Neotropical (Heppner, 1991). Nas duas últimas décadas, houve um grande esforço para 

determinar as relações filogenéticas dentro da família (Penz, 1999; Brower, 2000; Penz & 
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Peggie, 2003; Wahlberg et al., 2003; Freitas & Brown, 2004; Wahlberg et al., 2005; Peña et 

al., 2006; Simonsen, 2006 a, b; Simonsen et al., 2006; Wilmott & Freitas, 2006; Silva-Brandão 

et al., 2008; Wahlberg et al., 2009; Peña et al., 2011; Ortiz-Acevedo & Wilmott, 2013). A 

partir desses estudos, novas propostas de filogenia e classificação foram apresentadas para 

as subfamílias e tribos (Wahlberg et al., 2003; Freitas & Brown, 2004 – ver também Figura 2). 

De acordo com a alimentação dos adultos, as espécies de Nymphalidae podem ser 

separadas em duas guildas: nectarívorase frugívoras (DeVries, 1987). As frugívoras são mais 

facilmente capturadas em armadilhas contendo isca de fruta fermentada, de modo que a 

amostragem pode ser simultânea e o esforço pode ser padronizado em diferentes áreas e 

meses do ano (DeVries & Walla, 2001). 

A frugivoria surgiu pelo menos cinco vezes durante a história evolutiva de 

Nymphalidae, de acordo com as hipóteses filogenéticas recentes (Figura 2). As espécies das 

subfamílias Biblidinae, Charaxinae e Satyrinae caracterizam-se por terem hábitos frugívoros, 

entretanto, dentro de Nymphalinae somente a tribo Coeni e poucas espécies de Nymphalini 

têm o mesmo hábito. Todos estes grupos estão bem representados no Neotrópico e na 

Mata Atlântica (Brown, 1992). 
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Figura 2. Hipótese filogenética de Nymphalidade e classificacão em subfamílias e tribos aceita no 

presente projeto (adaptado de Wahlberg & Brower -http://tolweb.org/Nymphalidae/12172). Os 

grupos em vermelho são aqueles em que a grande maioria das espécies apresenta hábitos 

frugívoros; os grupos em azul possui alguns representantes frugívoros. N=Representado no 

Neotrópico. 
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CONCLUSÕES 

                                                                                                                                                                       

 Pela primeria vez a morfologia estrutural e histológica do órgão de vom Rath é 

descrita para quatro espécies de ninfalídeos: Fountainea ryphea (Cramer, 1775) (Charaxinae: 

Anaeini), Morpho helenor achillaena (Hübner, [1819]) (Satyrinae: Morphini), Hamadryas 

epinome (Felder & Felder, 1867) (Biblidinae: Ageroniini) e Aeria olena Weymer, 1875 

(Danainae: Ithomiini).  

 Nas espécies com órgão de vom Rath  foram encontrados vários padrões 

descritos na literatura: formato do órgão, tipos e disposição das cerdas, localização dos 

grupos celulares e formato do axônio. Adicionalmente, propomos uma terminologia para 

melhor entendimento da morfologia do órgão de vom Rath.  

 A ausência de grupos celulares na porção terminal dos palpos de Actinote thalia 

(Linnaeus, 1758) (Heliconiinae: Acraeini) e Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775) 

(Heliconiinae: Heliconiini) constituem evidências da ausência do órgão de vom Rath. 
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