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RESUMO 

De-Freitas I. Estratégias de defesa em imaturos de Paracles klagesi: aposematismo em uma 

mariposa semiaquática. Dissertação - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, 2022, 44 folhas. 

Os imaturos da ordem Lepidoptera apresentam uma variada gama de estratégias defensivas, 

que instigou pesquisadores desde os naturalistas. Lagartas que possuem coloração conspícua, 

são frequentemente associadas com a estratégia de defesa chamada aposematismo. O 

aposematismo é um mecanismo de defesa, no qual o predador identifica a presa através da sua 

coloração de advertência, ataca a presa, porém, a presa vai possuir uma defesa secundária muito 

desvantajosa para o predador, que fará com que ele crie uma imagem de evitação e à evite em 

próximos encontros. Essa estratégia de defesa é bem estuda para imaturos de lepidópteros 

terrestres, porém ainda não há estudos para a fauna de lepidópteros aquáticos e semiaquáticos. 

A lagarta semiaquática Paracles klagesi ocorrem em áreas de vereda no bioma Cerrado, todo 

o seu desenvolvendo larval ocorre na água, essa mudança de habitat é possível pela presença 

de suas cerdas hidrofóbicas, que possibilitam sua respiração e locomoção. Seus estágios iniciais 

de vida possuem cerdas pretas, e com o avanço do seu ciclo se desenvolvem cerdas alaranjadas 

na parte dorsal, o que proporciona as lagartas uma coloração conspícua. Nesse sentido, a 

presente dissertação teve como objetivo de avaliar os mecanismos de defesa (i.g., coloração 

conspícua e cerdas) da lagarta semiaquática P. klagesi. Para isso, foi realizado em laboratório 

uma manipulação experimental com as lagartas de P. klagesi e as larvas de tenébrio Palembus 

dermestoides, Tenebrio molitor e Zophobas morio, que foram ofertados aos peixes ingênuos 

de Astronotus ocellatus. Na manipulação o predador (A. ocellatus) em três dias consecutivos 

teve interação com uma lagarta de P. klagesi e uma larva de tenébrio. Através de filmagens 

analisamos o comportamento de ataque e predação dos peixes.  Nossos resultados mostram 

que, os predadores ingênuos atacaram menos as lagartas de P. klagesi em relação as larvas de 
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tenébrios. Lagartas com a coloração conspícuas foram menos atacadas dos que lagartas apenas 

de coloração preta. As cerdas das lagartas atuam com a função de barreira, impedindo injúrias 

no corpo e a morte das lagartas quando atacadas pelos predadores. Concluímos através da 

manipulação experimental que as lagartas possem evidências de dispor do aposematismo como 

estratégia de defesa, ao serem desagradáveis aos peixes induzindo um comportamento de 

repulsa e por possuírem uma defesa secundária, as cerdas, muito eficaz contra os ataques. 

Palavras-chave: Lepidoptera, Antipredador, Aposematismo, Arctiinae, Interação predador-

presa 

 

ABSTRACT 

The immatures of the order Lepidoptera present a wide range of defensive strategies, which 

has instigated researchers since the naturalists. Caterpillars that have conspicuous coloration 

are often associated with a defense strategy called aposematism. Aposematism is a defense 

mechanism, in which the predator identifies the prey through its warning coloration, attacks 

the prey, however, the prey will have a secondary defense very disadvantageous to the predator, 

which will make it create an image of avoidance and avoid it in future encounters. This defense 

strategy is well studied for immature terrestrial lepidopterans, but there are still no studies for 

the aquatic and semiaquatic lepidopteran fauna. The semi-aquatic caterpillar Paracles klagesi 

occurs in areas of paths in the Cerrado biome, all its larval development occurs in the water, 

this change of habitat is possible by the presence of its hydrophobic bristles, which allow its 

breathing and locomotion. Their initial stages of life have black bristles, and with the 

advancement of their cycle they develop orange bristles on the dorsal part, which gives the 

caterpillars a conspicuous color. In this sense, the present dissertation aimed to evaluate the 

defense mechanisms (i.g., conspicuous coloration and bristles) of the semiaquatic caterpillar 
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P. klagesi. For this, an experimental manipulation was carried out in the laboratory with the 

caterpillars of P. klagesi and the larvae of the mealworm Palembus dermestoides, Tenebrio 

molitor and Zophobas morio, which were offered to the naive fish of Astronotus ocellatus. In 

handling the predator (A. ocellatus) in three consecutive days had interaction with a caterpillar 

of P. klagesi and a larva of worm. Through filming we analyzed the attack and predation 

behavior of the fish. Our results show that naive predators attacked P. klagesi caterpillars less 

than mealworm larvae. Caterpillars with conspicuous coloration were less attacked than 

caterpillars with only black coloration. The caterpillar bristles act as a barrier, preventing 

injuries to the body and the death of caterpillars when attacked by predators. We concluded 

through experimental manipulation that the caterpillars have evidence of having aposematism 

as a defense strategy, as they are unpleasant to fish, inducing repulsion behavior and because 

they have a secondary defense, the bristles, very effective against attacks. 

Keywords: Lepidoptera, Antipredator, Aposematism, Arctiinae, Predator-prey interaction 
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INTRODUÇÃO  

Para sobreviverem, os animais se utilizam de diversas estratégias de defesa contra seus 

inimigos naturais (Edmunds, 1974; Ruxton et al., 2004). Uma gama de mecanismos 

antipredador podem ser observados nos insetos (Sugiura, 2020). As defesas contra a predação 

podem ser divididas em dois níveis que representam tipos diferentes de estratégias, que ocorrem 

separadas no espaço-tempo (Smilanich et al., 2009). As defesas primárias incluem as defesas 

morfológicas (i.g., coloração críptica e conspícua) e comportamentais (i.g., construção de 

abrigos, alimentação em grupo), e tem a finalidade de evitar a identificação e/ou contato direto 

com os predadores (i.g., ataque) (Ruxton et al., 2004; Smilanich et al., 2009; Sugiura, 2020). 

As defesas secundárias têm como objetivo de proteger o indivíduo após sua detecção e iminente 

ataque (i.g., cerdas, espinhos, químicas) (Murphy et al., 2010; Smilanich et al., 2009; Sugiura 

& Yamazaki, 2014a). 

 Os insetos da ordem Lepidoptera apresentam uma ampla diversidade de estratégias 

defensivas, as quais, tem sido objeto de estudo desde o século XX (Brower, 1958; Cott, 1940; 

Greeney et al., 2012; Munroe, 1979; Sillen-Tullberg, 1988). Nos estágios larvais, os 

mecanismos de defesas primárias mais comuns são: a coloração críptica/camuflagem, que 

objetiva a não detecção do animal pelo predador; e, a coloração conspícua, com o objetivo de 

alertar o predador que o indivíduo é perigoso, tóxico ou impalatável (Ruxton et al., 2004; 

Sugiura, 2020) (Figura 1). Dentre as estratégias de defesa secundária das larvas de lepidópteros 

temos: a defesa química, frequentemente proveniente através do sequestro de compostos 

secundários sintetizados pelas plantas (Brower et al., 1964; Trigo, 2000) (Figura 1A); as cerdas, 

que vão atuar principalmente como uma barreira física contra o ataque, impedindo 

principalmente a injuria do corpo da lagarta (Conner, 2008; Sugiura & Yamazaki, 2014a) 

(Figura 1B); e os espinhos, que podem conter veneno e ao serem quebrados  secretam 
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substâncias que podem causar dados severos (Murphy et al., 2010; Spadacci-Morena et al., 

2016; Veiga et al., 2001) (Figura 1C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Larvas de lepidóptera. A- Lagartas Danaus plexippus L. que possui coloração conspícua e 

defesa por compostos secundários (Roeske et al., 1976); B- Lagarta Lymantria dispar japônica 

(Motschulsky, 1860) possui coloração conspícua e cerdas protetoras (Kageyama & Sugiura, 2016); C- 

Lagarta Automeris io (Fabricius, 1775) possui coloração conspícua e espinhos ramificados com toxinas 

(Sourakov, 2018). Fotos de uso livre, retiradas do Instagram The Caterpillar Lab. 

 

 A estratégia de defesa denominada aposematismo teorizada inicialmente por (Bates, 

1862) posteriormente por (Wallace, 1867) e consolidada por Poulton (1890), Cott (1940) e 

(Endler, 1991) é uma defesa antipredador onde a presa possui uma defesa primária (i.g., 

coloração conspícua) e uma defesa secundária (i.g., característica que torna o animal não 

palatável para o predador). Poulton (1890) definiu o que chamou de três classes de evidências 

para que essa estratégia ocorra: (i) a presença da coloração de advertência para que o animal 

seja reconhecido no ambiente; (ii) possuir um atributo desagradável, impalatável, tóxico ou 

perigoso, que torne o animal indesejável; (iii) discriminação da presa pelo predador, o predador 

após se encontrar com a presa, bastaria vê-la para identificá-la e evitá-la, formação da imagem 

de evitação (ver pag 250 de Poulton, 1890; Del Claro, 2010).  
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 Diversas lagartas de borboletas e mariposas possuem o aposematismo como defesa 

antipredatória (Dyer, 1997; Murphy et al., 2010; Greeney et al., 2012; WELLER, 1999; Taylor 

& Yack, 2019). Para a formação da coloração conspícua presente nas larvas de lepidópteros 

existem duas estratégias: i) a produção de pigmentos através do metabolismo da larva – como 

a produção de melanina, formando cores pretas, vermelhas e alaranjadas (Lindstedt et al (2010); 

ii) e/ou através do sequestro de compostos presentes nas plantas que fazem parte de sua dieta 

alimentar – os mais comuns são os carotenoides e flavonoides que produzem cores vermelhas 

e alaranjadas (Sandre et al., 2007). Dentre as estratégias de defesa secundária mais difundidas 

entre as lagartas de lepidópteros temos as cerdas e a impalatabilidade. As cerdas podem ter a 

função de: i) barreira, protegendo as lagartas do ataque; ii) e/ou desestímulo, desincentivando 

o predador a se alimentar pelo trabalho de evitar as cerdas; iii) e/ou fornecer estímulos 

sensoriais, que desencadeiam respostas comportamentais das lagartas contra os predadores 

(Castellanos et al., 2011; Sugiura & Yamazaki, 2014a). A impalatabilidade é o gosto intragável 

que é adquirido através de compostos secundários de plantas, que impedem o predador de se 

alimentar da lagarta (Bowers, 1980; Gibson & Mani, 1984).  

As larvas actinídeas (subfamília Arctiinae) possuem diversos representantes com essas 

estratégias defensivas bem desenvolvidas (i.g., cerdas, coloração conspícua) (Marsh & 

Rothschild, 1974; Rothschild et al., 1970; Weller, 1999). Arctiinae é uma das subfamílias da 

família Erebidae (Lafontaine & Schmidt, 2010; Zahiri et al., 2011) e possui em torno de 11.000 

espécies descritas em todo o mundo (Jacobson & Weller, 2002). Podem ser observados diversos 

padrões de cores nas larvas actinídeas, tanto na cutícula como nas cerdas, com pigmentação em 

tons de amarelo, vermelho e alaranjando em contraste com preto (e.g., Pyrrharctia isabella 

(Smith, 1797), Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758), Bertholdia trigona (Grote, 1879), 

Hypercompe scribonia (Stoll, 1790). A subfamília Arctiinae é um das poucas que possuem 

espécies tanto terrestres como semiaquáticas, nesse último caso o ovo, a larva e a pupa se 
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desenvolvem em ambiente aquático (De-Freitas et al., 2019; Pabis, 2018). Isso é possível por 

adaptações morfológicas das espécies, como a presença de cerdas hidrofóbicas em seu corpo 

que permitem a respiração tipo plastrão (De-Freitas et al., 2019). No Brasil, estão presentes 

duas espécies de lepidópteros semiaquáticos pertencentes ao gênero Paracles (Pabis, 2018): P. 

klagesi (Rothschild, 1910) e P. laboulbeni (Bar, 1873). As larvas de P. klagesi possuem cerdas 

volumosas por todo o corpo, e ao logo do seu desenvolvimento podem ser observados dois tipos 

de cerdas, que são distinguíveis pela coloração que apresentam, preta e alaranjada (De-Freitas 

et al., 2019). Essas lagartas são comuns em veredas da região do cerrado do Triângulo Mineiro, 

onde convivem com uma fauna abundante de peixes predadores, como Ciclídeos (De-Freitas et 

al., 2019). 

Nesse sentido, o presente estudo avaliou os mecanismos de defesa (i.g., coloração 

conspícua e cerdas) da lagarta semiaquática P. klagesi. Para isso, foram levantadas as seguintes 

perguntas: (i) Haverá diferença no comportamento de ataque e predação dos peixes em relação 

aos tipos de presas (larvas de tenébrios - palatáveis e lagartas de P. klagesi – aqui consideradas 

impalatáveis/aposemáticas); (ii) Haverá diferença no comportamento de ataque e predação dos 

peixes em relação aos tipos de lagartas de P. klagesi (lagartas apenas com cerdas pretas e 

lagartas com cerdas pretas e alaranjadas); (iii) As cerdas das lagartas de P. klagesi oferecem 

proteção contra o ataque de predadores?; (iv) Após o predador já ter contato com as lagartas 

(predador experiente) de P. klagesi, ele tentará atacar a lagarta novamente?. A partir dessas 

perguntas, foram postuladas as seguintes hipóteses: (i) O predador atacará menos as lagartas de 

P. klagesi dado o seu aposematismo em relação as larvas palatáveis de tenébrios e irá predar 

mais as larvas de tenébrio; (ii) O predador ingênuo atacará mais as lagartas de P. klagesi com 

coloração conspícua (cerdas pretas e alaranjada) apresentar a literatura dessa  hipótese; (iii) As 

cerdas das lagartas de P. klagesi possuem função defensiva que impede predação do peixe; (iv) 
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O predador ao ter uma experiência negativa com as lagartas de P. klagesi (predador experiente) 

não atacará novamente as larvas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Espécies de Estudo 

A espécie P. klagesi teve sua ocorrência relatada no estados do Maranhão (Meneses et 

al., 2013), Rondônia e Tocantins (Ferro & Diniz, 2007) (Figura 2). Mas só foi observada no 

sudeste recentemente em lagos e riachos de Vereda no Cerrado próximo da cidade de 

Uberlândia (De-Freitas, 2019) (Estado de Minas Gerais, 48°14’02” W, 18°54’52” S).  

Os imaturos de P. klagesi são encontrados durante todo o ano com pico de abundância 

durante os meses da estação seca do Cerrado (abril-setembro) (De-Freitas, 2019). As cerdas das 

lagartas de P. klagesi não causam irritação na pele humana (Observação pessoal 2016). As 

larvas possuem cerdas de duas colorações que são classificadas como cerdas modificadas 

(Figura 2 C) (Battisti et al., 2011). As cerdas de cor pretas, que possuem o aspecto espinhoso 

com a as extremidades afiadas, estão presentes em todo o corpo da larva, desde os estágios 

iniciais de desenvolvimento (De-Freitas, 2019) (Figura 3 A-C). Conforme a larva se desenvolve 

ocorre o aparecimento de cerdas alaranjadas, sendo mais pilosas e localizadas apenas 

dorsalmente (Figura 3 D-E). Ambas as cerdas são hidrofóbicas, o que possibilita uma respiração 

do tipo plastrão (De-Freitas et al., 2019; Graça & Solis, 2018). Nesse sistema, o ar ficará preso 

no meio das cerdas, fazendo com que o ar localizado perto dos espiráculos traqueais permita a 

troca gasosa. O ar preso no restante do corpo, principalmente na cerdas dorsais alaranjadas mais 

pilosas, promove também sua locomoção, através da flutuação do corpo da larva (De-Freitas et 

al., 2019) (Figura 2 B).  
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Figura 2. Paracles klagesi. A- Adulto; B- Lagarta em ambiente artificial, seta azul indica o ar preso nas 

cerdas hidrofóbicas; C- Lagarta enrolada expondo as cerdas alaranjadas (seta vermelha), seta verde 

indica cerdas pretas. 

 

 

Figura 3. Cerdas das lagartas de Paracles klagesi. A- Conjunto de cerda preta presente na verruga, 

observada por lupa; B- Parte distal da cerda preta vista de um microscópio óptico (aumento 40x), aspecto 

esclerotizado com ponta fina e presença com nanoranhuras; C- Parte mais proximal da cerda preta vista 

de um microscópio óptico (aumento 40x), nanoranhuras mais evidente; D- Conjunto de cerdas 

alaranjada da parte dorsal observada por lupa; E- Cerda alaranjada vista de um microscópio óptico 

(aumento 40x), aspecto piloso com ponta em forma de gota. 
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As popularmente conhecidas larvas de tenébrios englobam diferentes espécies da 

Ordem Coleoptera são elas Palembus dermestoides (Fairmaire, 1893), Tenebrio molitor 

(Linnaeus, 1758) e Zophobas morio (Fabricius, 1776). A larvas são frequentemente usadas para 

alimentações de animais de estimação (e.g., pássaros e peixes) e ensaios laboratoriais, por serem 

facilmente aceitos como item alimentar (Arantes et al., 2021; Barnett et al., 2021). As larvas de 

P. dermestoides possuem em média 10,44 mm de comprimento em seu último estágio larval, já 

as larvas de T. molitor chegam a cerca de 2,5 cm, enquanto as de Z. morio alcançam cerca de 

60 mm (Fenilli, 2019).  

A espécie Astronotus ocellatus (Cuvier, 1829) (família Cichlidae) popularmente 

conhecida como acará-sul e no aquarismo chamado de Oscar, é nativa da região Amazônica, 

sua dieta é a base de larvas de insetos aquáticos, peixes, crustáceos e outros (Azevedo et al., 

2007). Os indivíduos de A. ocellatus são muito populares no comercio do aquarismo, mesmo 

em aquário eles chegam a 30 cm de comprimento, são territorialista e resistentes a condições 

adversas como, apoxia, temperatura e salinidade (Gonçalves-De-Freitas & Mariguela, 2006; 

Gutierre et al., 2016; Scott et al., 2008; Teletchea, 2016). Para o comércio, diversas colorações 

foram desenvolvidas, mas no tipo selvagem (ou red trigre) o corpo do peixe é preto com listras 

laranjas/vermelhas brilhantes, as cores ficam mais vibrantes conforme o desenvolvimento do 

peixe (Wang et al., 2022). O reconhecimento de cores em A. ocellatus assim como nos ciclídeos 

é importante para a comunicação intraespecífica (Beeching, 1995; Maan & Sefc, 2013). Em 

experimento os indivíduos de A. ocellatus conseguem discriminar e lembrar de cores como 

amarelo e vermelho (Arora & Sperry, 1963). O local natural de ocorrência de P. klagesi em 

Uberlândia possui peixes representantes da família Cichlidae no ambiente natural (Queiroga, 

2018). Outros estudos já utilizaram os indivíduos de A. ocellatus como predadores (Consoli et 

al., 1991; Oliveira et al., 2017; Poulin et al., 1987). 
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Declaração ética  

A autorização para a realização dos experimentos no laboratório, assim como a 

autorização da eutanásia e destinação dos indivíduos de A. ocellatus foi concedida pela 

Comissão de Ética na Utilização de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Uberlândia, 

protocolo nº 032/21. Já a autorização para a captura e a utilização dos indivíduos de P. klagesi 

nas manipulações experimentais foi autorizada pelo Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade (SISBIO), protocolo nº 78733-1.  

 

Aquisição dos espécimes  

As lagartas de P. klagesi foram coletadas em um local de pesca esportiva Minas Gerais, 

Brasil (18°58'09.9"S 48°12'45.7"W). O clima da região é tropical com padrão estacional, 

possuindo duas estações bem delimitadas, sendo uma delas quente e seca (maio a setembro) e 

outra quente e chuvosa que concentra 75% da pluviosidade anual da região (outubro a abril) 

(Laboratório de Climatologia, Universidade Federal de Uberlândia - UFU). A área possui 

vegetação do tipo Cerrado Ralo, tendo principalmente cobertura graminosa e pouca vegetação 

arbóreo-arbustiva. O local possui três tanques criados artificialmente, onde era possível 

observar larvas e pupas de P. klagesi.  

Nenhum vertebrado (peixe) foi capturado em ambiente natural para os experimentos, 

todos os peixes foram adquiridos diretamente da loja Fish Box (@lojafishbox), comercio 

especializados em peixes. O laboratório LHINRA possui criação própria de colônias de 

tenébrios (P. dermestoides, T. molitor e Z. morio). 

 

Aclimatação  

Foram comprados 15 (quinze) peixes A. ocellatus, da variação red tigre, eles foram 

alocados no Laboratório de História Natural e Reprodução de Artrópodes (LHIRA), localizado 
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na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), local onde aconteceu toda a manipulação 

experimental. Os peixes foram mantidos em três aquários de 200 litros (100x40x50 cm), n= 5 

por aquário, sobre regime de luz natural 12h:12h. Todos os aquários possuíam: um termostato 

200 W; uma bomba submersa com filtro, modelo Aleas Ipf228 200L/h, marca Jeneca, para 

manter a oxigenação. A água usada nos aquários foi proveniente de rede de distribuição e foi 

tratada com condicionador Prime marca Seachem. Todos os parâmetros básicos como pH, 

amônia, nitrito foram observados através de kit de testes da marca LabconTest, realizados a 

cada dois dias. Os parâmetros usados para a manutenção da espécie foram: temperatura (26° - 

27°); nitrito (0,0 - 0,25ppm); pH (6,8 - 7,0); oxigênio dissolvido (7 mg O2/L); amônia (0,0 - 

0,25ppm). Todos os dias era realizado a retirada de resíduos (restos de ração e fezes) dos 

aquários. A cada 7 (sete) dias foi realizada uma TPA 30% (troca parcial de água de 30%) da 

água do aquário, onde feito a limpeza das paredes do aquário e manutenção dos filtros. Todos 

os dias foi ofertada a ração da marca Nutricon (carnívoros de superfície; Proteína Bruta mín.-

400 g/kg) ad libitum. 

 

Aquário experimental  

Para os ensaios foram utilizados dois aquários de 32 L (35x30x30cm) revestidos com 

papel Eva de cor branca em toda a sua lateral, a fim de padronizar o efeito do Background na 

visão do predador (Figura 4). Cada aquário foi equipado com: um filtro externo, marca Aleas, 

modelo xp 07 200L/h; um termostato 50 W, que manteve a temperatura entre 26°-27° C; e, uma 

planta artificial (estilo cabomba) de 30 cm, com base, cor registrada para o modelo verde 

ecológica, sem marca. Para a manipulação o filtro ficou na parede do fundo ao lado direito do 

aquário, o termostato grudado na parede lateral esquerda e a planta artificial no centro do 

aquário. A água presente no aquário e todos os parâmetros de qualidade da água foram mantidos 

como na descrição do tópico acima. Os peixes durante a experimentação contaram com 
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luminosidade externa natural advindas das janelas em um regime de luz 12h:12h. A retirada de 

resíduos era realizada ao final do dia, quando todos os experimentos já tinham acontecidos. 

Todas as etapas do ensaio foram realizadas em um mesmo aquário com um mesmo predador, 

somente após a finalização do ensaio o peixe foi remanejado para seu aquário de origem. Para 

se iniciar um novo ensaio todo o aquário e dos equipamentos (filtro, planta artificial e 

termostato) passou por uma higienização e a troca completa de água. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema do aparato presente no aquário que foi usado nos ensaios experimentais.  

 

Design experimental  

Para testar as quatro hipóteses postuladas, realizamos uma manipulação experimental 

com o objetivo de observar e analisar a interação predador-presa. Antes das manipulações os 

peixes predadores passaram um mês nos aquários comunitários antes de serem alocados para o 

aquário experimental. Eles foram colocados dois dias antes da manipulação experimental, para 

a ambientação, nesses dois dias foi oferecido a ração normalmente. Nos três dias subsequentes, 

durante a manipulação experimental, não foi oferecido nenhum tipo de comida, além das presas 

(larva de P. klagesi e larva de tenébrio) ofertadas no experimento. 

Para responder a primeira, segunda e terceira hipóteses colocamos peixes ingênuos em 

contato com três itens alimentares: LP- lagartas de P. klagesi que possuem apenas cerdas pretas 

(n=21); LPL- lagartas de P. klagesi que possuem cerdas pretas e alaranjadas (n=24); e larvas 

de tenébrios (n= 45). Para responder nossa quarta hipótese e ainda comtemplar a primeira, 
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segunda e terceira hipótese, o contato do predador com as presas foi estendido para mais dois 

contatos (totalizando três). Nesse sentido, foram realizadas 15 (quinze) manipulações 

experimentais, cada uma com três rodadas (1h e 30 min cada) realizadas em três dias 

consecutivos. Cada manipulação foi realizada com um único peixe, onde foi ofertado em cada 

rodada uma lagarta de P. klagesi e uma larva de tenébrio, totalizando n=90 presas. Sendo assim, 

para as 15 manipulações experimentais, foram utilizados: n=15 indivíduos de A. ocellatus; n= 

45 de P. klagesi sendo, n=24 lagartas que possuíam cerdas alaranjas e preta (LPL) e, n=21 

lagartas que possuíam apenas cerdas pretas (LP); e n= 45 de larvas de tenébrios, sendo as 

espécies P. dermestoides de T. molitor de Z. morio. Foi necessário a utilização de três espécies 

diferentes de tenébrios para os experimentos, pois as lagartas de P. klagesi variam em tamanho. 

E para eliminar o fator ‘tamanho’ na interação predador-presa, precisamos de larvas de 

tenébrios que sejam de tamanho semelhante ao tamanho das lagartas, apenas uma espécie de 

tenébrio não comtempla essa condição. 

Todas as manipulações experimentais foram realizadas nos meses de junho, julho e 

agosto de 2021. As manipulações experimentais ocorreram entre 11h am e 5h pm, e tiveram 

duração de 1 hora e 40 min, sendo 1:30h de filmagens e 10 min de preparação. No primeiro dia 

de manipulação era selecionada primeiramente uma lagarta de P. klagesi e seu comprimento 

era tomado, em seguida, uma larva de tenébrio era escolhida para que tivesse um tamanho 

semelhante à da larva de P. klagesi (Figura 5). Uma câmera Go Pro Hero 3+ era posicionada 

na frente do aquário em uma abertura feita na estrutura de Background. A gravação era iniciada 

e a lagarta de P. klagesi ofertada com uma pinça por cima na abertura do aquário. Todas as 

presas foram ofertadas vivas. Após 30 min a lagarta era retirada e a filmagem interrompida. 

Esperou-se passar outros 30 min, onde nada acontecia para se iniciar a filmagem da oferta da 

larva de tenébrio. A larva de tenébrio foi oferecida com uma pinça por cima na abertura por 30 

min. Quando as larvas de tenébrio eram predadas instantaneamente ou antes do prazo, então a 
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filmagem era finalizada. Exatamente o mesmo procedimento, com a mesma sequência de 

ofertas de itens alimentares (lagarta de P. klagesi e depois larva de tenébrio) foi realizado por 

outros dois dias consecutivos. Nos dias subsequentes as lagartas de P. klagesi eram escolhidas 

de tamanho semelhantes e com os mesmos tipos de cerda que o predador teve contato no 

primeiro dia, nenhuma lagarta foi repetida. Ao final de cada manipulação experimental o peixe 

teve três contatos (um contato por dia) com diferentes lagartas de P. klagesi, porém, 

semelhantes (morfologia: tamanho, tipo e quantidade de cerdas). Todos os comportamentos 

foram catalogados através das filmagens.    

As larvas mortas P. klagesi foram etiquetadas e armazenadas em recipientes com álcool 

etílico hidratado 70º INPM na geladeira a 5°C. As larvas vivas ficaram no laboratório até se 

tornar pupa e então foram devolvidas para o local de coleta. 
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Destinação dos peixes 

Após os experimentos foram escolhidos aleatoriamente dois peixes para serem espécies 

testemunha. Os peixes foram eutanasiados com anestésico Eugenol® (marca Biodinâmica) 

diluído em álcool etílico (90%) de concentração 1:10 (200 mg L-1). Para a eutanásia os peixes 

(individualmente) eles foram colocados em aquários de 10 L (25x20x20 cm) com 5 L de água, 

e uma concentração de eugenol de 200 mg L-1 por 10 min (Vidal et al. 2008). A confirmação 

da morte foi dada pela apneia (ausência de movimentos respiratórios). Depois, os peixes foram 

colocados em potes plásticos de 500ml com formol 10% para o envio ao Laboratório de 

Ictiologia Tropical (LIT) na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Os outros 

espécimes serão doados vivos para o Aquário Municipal de Uberlândia, para contribuir com o 

Projeto Cardume que visa à consciência ambiental através da piscicultura. 

 

Análises de dados 

A partir das filmagens, o comportamento do predador foi classificado em três categorias: 

(i) não ataque- onde o predador não atacou a presa; (ii) ataque- onde o predador atacou a presa, 

porém a regurgitou, não ocasionando a morte da presa durante os experimentos; (iii) Predação- 

onde o predador atacou a presa o que a levou à morte, seja por ingestão, ou injúrias. Apenas um 

tipo de comportamento foi contabilizado por interação. Nos casos de comportamentos repetidos 

como múltiplos ataques, apenas o primeiro ataque foi contabilizado. Quando analisamos o 

comportamento de ataque - não ataque dos peixes, na categoria ataque foram inclusos os 

comportamentos de predação, pois houve ataques para ocorrer a predação.  

Para responder nossa primeira hipótese, se o predador ataca de maneira diferente as 

lagartas de P. klagesi e as larvas de tenébrio, utilizamos análises estatísticas binárias com os 

comportamentos de 0- não ataque e 1- ataque. A partir desse conjunto de dados realizamos uma 

análise de Modelos Lineares de Generalizados Mistos com distribuição binomial (GLMMs 
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binomial), utilizando o predador como fator aleatório para controlar os dados dependentes, foi 

analisado o comportamento do predador (ataque e não ataque) como variável resposta e o tipo 

de presa (lagarta de P. klagesi e larva de tenébrio) como variável preditora.  

Para responder nossa segunda hipótese, se o predador atacará de maneira diferente as 

lagartas de P. klagesi com cerdas pretas e as lagartas com cerdas pretas e laranjas, foi utilizado 

análises estatísticas binárias dos comportamentos de 0- não ataque e 1- ataque. Com esse 

conjunto de dados realizamos uma análise de Modelos Lineares de Generalizados Mistos com 

distribuição binomial (GLMMs binomial), foi utilizado o predador como fator aleatório para 

controlar a distribuição dos resíduos, foi analisado o comportamento do predador (ataque e não 

ataque) como variável resposta e o tipo de cerdas das lagartas de P. klagesi (LPL e LP) como 

variável preditora.  

Em seguida, para responder nossa terceira hipótese se as cerdas das lagartas de P. klagesi 

possuem função defensiva que impede a predação, retiramos todas as ausências de interações 

dos dados, ou seja, todas as interações categorizadas anteriormente como 0 (não ataque). 

Posteriormente, para realizar análises estatísticas binárias dos comportamentos de ataque e 

predação foi categorizado como 0- ataque e 1- predação. Com esse conjunto de dados, foi 

realizado um GLMMs binomial, foi utilizado o predador como fator aleatório para controlar a 

distribuição dos resíduos. No GLMMs binomial o comportamento do predador (ataque e 

predação) foi a variável resposta e o tipo de presa (lagarta de P. klagesi e larva de tenébrio) a 

variável preditora. Com esse mesmo conjunto de dados, foi analisado se o tempo de ataque e 

predação foi diferente para dos diferentes tipos de presa, teste não paramétrico Kruskal-Wallis. 

No teste foi comparado o fator tempo de ataque e predação em segundos como variável 

resposta, os diferentes tipos de presas (lagarta de P. klagesi e larva de tenébrio) como variáveis 

preditoras.  
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 Para responder nossa quarta hipótese, se o predador ao ter uma experiência negativa 

com as lagartas de P. klagesi não atacará novamente as lagartas, foi realizado o teste Qui-

quadrado com os comportamentos de ataque e não ataque para cada rodada experimental, 

separadamente. No teste Qui-quadrado foi analisado em cada rodada o ataque e não ataque 

(variável reposta) para as diferentes presas (lagarta de P. klagesi e larva de tenébrio) (variável 

preditora).  

Para finalizar, utilizando todo o conjunto de dados foi verificado se o tamanho entre as 

lagartas e os tenébrios possuíam diferença, para isso foi realizado o teste não paramétrico 

Kruskal-Wallis, comparando os diferentes tamanhos das presas utilizadas. 

Todas as análises foram feitas no software RStudio versão 4.1.2 (Core Development 

Team, 2020). Os GLMMs foram conduzidos com a função glmer dos pacote “lme4” (D. Bates 

et al., 2015). A significância do modelo foi analisada com o teste Wald χ2, através da função 

Anova, pacote “car” (Fox, 2008). Os dados apresentados para as variáveis nos resultados 

indicam respectivamente, média ± desvio padrão. Os gráficos foram realizados através do 

suporte do Microsoft Office Excel versão 2112 Build 16.0.14729.20254. 

 

RESULTADOS  

As manipulações experimentais totalizaram um total de 11h e 53 min de filmagens, 

sendo 7h e 30min interação peixes-lagartas e 4h e 22 min interação peixes-tenébrios. Para a 

realização das 15 manipulações experimentais, que totalizaram 45 contatos predador-presa (três 

contatos para cada manipulação) foram utilizados os animais descritos na Tabela 1. Não houve 

diferença significativa entre os tamanhos das lagartas de P. klagesi e das larvas de tenébrios 

utilizadas na manipulação (χ2= 46.322; df= 39; p= 0.19; Kruskal-Wallis).  
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Tabela. 2. (colocar como apendie) Espécimes utilizados na manipulação experimental. 

Categoria= peixes- os predadores; Lagarta P/L- com cerdas alaranjas e pretas; Lagarta P- apenas 

cerdas pretas; Larva de tenébrio- imaturos das respectivas espécies. N- Número de indivíduos 

usados. Média- média do comprimento* dos respectivos grupos; Desvio Padrão- desvio padrão 

do comprimento dos respectivos grupos. 

 

 Categoria N Média (cm) Desvio padrão (cm)  

Astronotus ocellatus Peixes 15 12,18 2,41 

Paracles klagesi Lagarta P/L 24 2,68 2,68 

Paracles klagesi Lagarta P 21 0,97 0,33 

Palembus dermestoides Larva de tenébrio 18 1,33 1,22 

Tenebrio molitor Larva de tenébrio 18 1,8 0,79 

Zophobas morio Larva de tenébrio 9 4,46 0,81 

 

* comprimento- para a medida dos peixes comprimento foi a medida da extremidade da 

mandíbula à extremidade da cauda, para os imaturos foi contabilizado caixa cefálica, tórax e 

abdômen. 

 

Na manipulação experimental, todos os peixes se alimentaram das larvas de tenébrio em 

pelo menos duas rodadas, apenas quatro larvas de tenébrio não foram predadas. Das 45 

interações entre os predadores e as lagartas de P. klagesi, tivemos um total de 15 ataques, sendo 

nove ataques na primeira rodada, quatro na segunda e dois na terceira (Tabela 2).  

Apenas quatro dos ataques resultaram na morte da lagarta. Todas as outras lagartas 

atacadas não sofrem danos visíveis e conseguiram completar seu desenvolvimento até pupas no 

laboratório. Das 24 lagartas com cerdas pretas e alaranjadas, apenas seis sofrem ataques, 

enquanto das 21 lagartas que possuíam apenas cerdas pretas, nove foram atacadas (Tabela 2). 

Os tenébrios foram significativamente mais atacados que as lagartas pelos predadores 

em todas as rodadas (χ2= 24.289; df= 1; p= 8.29e-07; GLMM binomial) (Figura 6). Não foi 

observada diferença significativa entre o comportamento de ataque e não ataque dos predadores 

em relação as diferentes lagartas de P. klagesi (LP/L e LP) (χ2= 1.5783; df= 1; p= 0.209 GLMM 

binomial) (Tabela 2). Ao olhar para as diferentes rodadas separadamente, observa que apenas 

a partir da segunda rodada as lagartas foram significativamente menos atacadas em relação aos 
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tenébrios (primeira, χ2= 2.9814; df= 1; p= 0.08423; segunda, χ2= 11.25; df= 1; p= 0.0007962 e 

terceira rodada, χ2= 16.205; df= 1; p= 5.683e-05; Qui-quadrado) (Figura. 6).  

Tabela. 2. Ataques e predações das lagartas de Paracles klagesi. Predador- código do peixe; 

Comprimento- tamanho do predador e presa, respectivamente, em centímetros; Rodada- 

interação não qual aconteceu o comportamento: rod1- primeira interação predador-presa, rod2- 

segunda interação predador-presa, rod3- terceira interação predador-presa; Cerdas- presença de 

cerdas pretas e alaranjadas (P/L) e presença de apenas cerdas pretas (P); Comportamento- 0 

ataque e 1 predação; Tempo- tempo em segundos da oferta da lagarta até acontecer o 

comportamento descrito.  

 

Predador Comprimento (cm) Rodada Presa Comprimento (cm) Cerdas Comportamento Tempo (min)  

P01 16,1 rod2 L02 2.8 P/L 0 5:68 

P03 12 rod1 L07 1 P 0 14:53 

P04 14,3 rod1 L10 3 P/L 0 2:18 

P05 13,9 rod1 L13 0,6 P 0 10:88 

P06 13,2 rod1 L16 1 P 1 8:82 

P07 12,7 rod1 L19 1,4 P 0 0:77 

P07 12,7 rod2 L20 1,2 P 0 3:45 

P08 7,4 rod1 L22 0,6 P 1 2:27 

P08 7,4 rod3 L24 0,5 P 1 2:52 

P09 12 rod2 L26 2,7 P/L 0 4:52 

P09 12 rod3 L27 3 P/L 0 1:23 

P12 9,1 rod1 L34 0,6 P 1 3:88 

P12 9,1 rod2 L35 0,7 P 0 5:43 

P13 12 rod1 L37 1,5 P/L 0 5:68 

P14 10,5 rod1 L40 2 P/L 0 14:53 

 

Os tenébrios foram significativamente mais predados pelos predadores em relação as 

lagartas em todas as rodadas (χ2= 39.478; df= 1; p= 3.317e-10; GLMM binomial) (Figura 7). 

Os tenébrios também foram prontamente atacados pelos predadores, ouve diferença 

significativa entre o tempo de ataque dos tenébrios (1,6 ± 2,9; em segundos) (média ± desvio 

padrão) em relação ao tempo de ataque das lagartas (4,9 ± 3,7; em segundos) (χ2= 6.8737; df= 

1; p= 0.008747; GLMM binomial). 
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Figura 6. Comparação do número de ataques (vermelho) e em relação as lagartas de Paracles klagesi e 

larvas de tenébrios nas diferentes rodadas da manipulação experimental. Comparação entre os tipos de 

presa- χ2= 24.289; df= 1; p= 8.29e-07 (GLMM). Letras diferentes representam a diferença das rodadas 

entre os tipos de presa, respectivamente, χ2= 11.25; df= 1; p= 0.0007962 (rod2) e χ2= 16.205; df= 1; p= 

5.683e-05 (rod3) (Qui-quadrado). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comparação do número de predações (verde) em relação as lagartas de Paracles klagesi e 

larvas de tenébrios nas diferentes rodadas da manipulação experimental. χ2= 39.478; df= 1; p= 3.317e-

10 (GLMM). 
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Nota comportamental  

Os peixes frequentemente observavam as larvas antes do ataque, o ataque mais rápido 

foi de 46s segundos após a colocação da lagarta no aquário (Tabela 1). Ao atacar as lagartas 

algumas eram sugadas inteiras para a cavidade oral do peixe, que em seguida fechava a boca e 

logo expelia a lagarta (Figura 8 A-I). Quando a lagarta não cabia na boca e o peixe apreendia 

apenas parte da lagarta, e logo soltava sem realizar injurias perceptíveis na lagarta. Após o peixe 

expelir e/ou soltar a lagarta o comportamento mais frequente dos peixes era o de se afastar da 

lagarta, abrir e fechar a boca seguidamente, enquanto abria e fechava o opérculo e 

repetidamente estendia e distendia as nadadeiras pélvicas, tal comportamento chegou a durar 

20 seg após o ataque (Figura 8 J-O). Durante e após esse comportamento alguns peixes ficavam 

observando as lagartas. As lagartas atacadas ao serem expelidas e/ou soltas pelo peixe realizam 

o comportamento defensivo de se enrolar, protegendo a cabeça com o final do seu abdômen 

(Figura 9). Para ver se a lagarta possuía injurias em seu corpo, os indivíduos foram colocados 

na lupa e todo o seu corpo percorrido com olhar minucioso, buscando qualquer abertura da 

cutícula onde fosse possível observar hemocele exposta. 

As 15 interações que resultaram em ataques, em nove os peixes deferiram outros 

ataques. Nesses múltiplos ataques (mais de um ataque por interação) quatro resultaram na morte 

das lagartas, as mortes foram causadas por três peixes diferentes (Tabela 1). O peixe (P06) em 

seu primeiro contato com a lagarta (1 cm) a atacou 17 vezes, sem predá-la, a lagarta que morreu 

de hipóxia. Em outras interações o peixe (P06) não voltou a atacar as lagartas (rodada 2= 1.2 

cm, rodada 3= 1.3 cm). O peixe (P08) no primeiro contato com a lagarta (0,6 cm) deferiu dois 

ataques na lagarta que morreu hipóxia. Em seu segundo contato não atacou a lagarta (0,5 cm), 

mas no terceiro contato atacou três vezes uma lagarta de (0,6 cm) e a predou. O peixe (P12) no 

primeiro contato com a lagarta deferiu oito ataques contra a lagarta (0,6 cm), que destruiu seu 



30 
 

corpo, por fim predando-a. O peixe (P12) em outras interações não voltou a atacar as lagartas 

(rodada 2= 0,7 cm, rodada 3= 1.0 cm). 
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Figura 9. Desenho da lagarta de Paracles klagesi caracterizando o comportando de se enrolar 

após os ataques (Figura De-Freitas et al. no prelo).  

 

DISCUSSÃO 

As lagartas da mariposa semiaquática P. klagesi são desagradáveis aos oscars.A lagartas 

apresentam características da estratégia de defesa do aposematismo, como a coloração 

conspícua que permitem a formação de imagem de evitação pelo predador, e a presença de 

defesa secundária, cerdas, que impede a predação e causa comportamento de repulsa nos peixes. 

A análise da literatura indicada que este é o primeiro estudo que avaliou as estratégias de defesa 

de um lepidóptero semiaquático Neotropical. Das quatro hipóteses testadas, três foram 

corroboradas: (i) os peixes atacaram menos as lagartas de P. klagesi dado o seu aposematismo 

em relação as larvas palatáveis de tenébrios, predando significativamente mais as larvas de 

tenébrio; (iii) As cerdas das lagartas de P. klagesi possuem função defensiva que impede a 

ingestão da presa pelo do peixe; (iv) Os predadores ao terem uma experiência negativa com as 

lagartas de P. klagesi (predador experiente) não atacaram novamente (ou reduziram 

significativamente o ataque) as larvas.  

Foi refutada a hipótese (ii) que os ataques seriam maiores em lagartas com coloração 

conspícua (possuindo cerdas pretas e alaranjadas). Ao observar as lagartas atacadas, as lagartas 

que possuíam cerdas alaranjadas em seu dorso foram menos atacadas (18% de ataques) do que 

as lagartas que apenas possuíam cerdas pretas (42% de ataques) (Tabela 1). As lagartas com 
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cerdas alaranjadas são maiores que as lagartas sem as cerdas alaranjadas, e mesmo com a 

coloração conspícua o número de ataques entre essas duas categorias de lagartas não foi 

significativamente diferente. Esses resultados estão em dissonância com outros experimentos 

realizados. Como o experimento realizado com a lagarta Parasemia plantaginis, os 

pesquisadores avaliaram o ataque com predadores ingênuos e selvagens em relação ao tamanho 

da mancha laranjada da lagarta (C Lindstedt et al., 2008). As lagartas de P. plantaginis são 

pilosas e suas cerdas possuem coloração preta e laranjada como as lagartas de P. klagesi. Nos 

experimentos o ataque aumentou com ambos os predadores quando as lagartas possuíam mais 

cerdas laranjadas em seu corpo. Essa cautela não aprendida dos peixes a coloração conspícua, 

é bem estudada para predadores ingênuos aviários (ver Halpin et al., 2020; Lindstedt et al., 

2008), porém já foi observada em peixes (Thomas et al., 2010).  

Em P. klagesi as cerdas hidrofóbicas são imprescindíveis para a sua sobrevivência no 

meio aquático (De-Freitas et al., 2019; Pabis, 2018). Em nossos experimentos foi observado 

que as cerdas também possuem a função de barreira, que defende as lagartas contra injurias que 

poderiam ser causadas com os ataques, pois, apenas 9% (4 lagartas) dos ataques resultaram na 

morte das lagartas, sendo que duas foram ingeridas. As cerdas como função protetora contra 

predadores já foi demostrada para outras espécies (ver Castellanos et al., 2011, 2015; Sugiura 

& Yamazaki, 2014b).  A função de proteção é amplificada com avanço do desenvolvimento da 

lagarta, já que, apenas lagartas dos instars iniciais (menores que 1cm) foram mortas. A 

influência do tamanho das cerdas na função de barreira física contra ataques de predadores foi 

estuda em outra larva actinídea a Lemyra imparilis (Sugiura & Yamazaki, 2014a). Quando os 

pesquisadores cortaram as cerdas de L. imparilis o predador conseguia com menos ataques 

predar a lagarta.  

Em nossos experimentos não foi demostrada evidência irrefutável de que as lagartas de 

P. klagesi possuem como defesa secundária a impalatabilidade. Precisaríamos testar a química 
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das lagartas para ter essa certeza, então nossa observação nesse sentido é sugestiva. A 

impalatabilidade é apontada em outras lagartas, onde os predadores ingerem o corpo da lagarta 

durante o ataca e depois a regurgitam (Brower, 1958; Caro & Ruxton, 2019; Greeney et al., 

2012). A defesa secundária lagartas de P. klagesi é externa, provavelmente ligada as cerdas das 

lagartas. Em microscopia podemos ver que as cerdas pretas possuem morfologia diferente das 

cerdas alaranjadas (Figura 3). As cerdas pretas possuem farpas (nanoranhuras) bem 

esclerotizadas ao longo do comprimento das cerdas, mesma morfologia também foi observado 

em L. imparilis (Meyer-Rochow, 2016) (Figura 3). Já as cerdas alaranjadas possuem a aparência 

menos esclerotizada, mais pilosa com forma de gota na ponta, semelhante a de P. laboulbeni 

(Adis, 1983) (Figura 3). Provavelmente as cerdas pretas que estão presentes desde os estágios 

iniciais são incômodas na boca do predador, fazendo mesmo lagartas pequenas que só possuem 

cerdas pretas sejam desestimulantes a predação (ver Tabela 1).  

Em nosso experimento não avaliamos o aprendizado e memória dos peixes, porém 

conseguimos observar através das manipulações experimentais a senciência dos peixes aos 

contatos com as lagartas. Quando olhamos para os ataques entre as diferentes presas separados 

pelas rodadas, não foi encontrada diferença significativa na primeira rodada, mas ouve 

diferença na segunda e terceira rodada. Apenas quatros dos 11 predadores voltaram a atacar 

suas presas. E foi observado um comportamento de repulsa nos peixes. Os experimentos que 

utilizaram peixes como predadores para presas impalatavéis também foi observado o 

comportamento de rápida rejeição (Nelson et al., 2011a, 2011b).  

O comportamento dos peixes de mexer a boca e o opérculo em ação rítmica após atacar 

as lagartas de P. klagesi, também foi observado em outros peixes enquanto se alimentavam de 

presas nocivas (Crossland, 2001; Eisner & Aneshansley, 2000). Em Micropterus salmoides 

diferente de A. ocellatus, eles realizavam esse comportamento com a presa nociva ainda na 

cavidade bucal, os pesquisadores chamaram esse comportamento como uma ação de limpeza. 
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Os indivíduos de A. ocellatus provavelmente realizou o mesmo comportamento como uma 

forma de limpar a sua cavidade oral do incômodo causado pelas cerdas das lagartas. 

Comportamento similar foi observado para outros predadores (i.e., lagartos) ao atacaram presas 

aposemáticas (i.e., besouros) (Del-Claro 1991).  O comportamento de múltiplos ataques foi 

observado também em outros ensaios experimentais entre peixes e presas nocivas (Benfield, 

1972; Crossland, 2001). O comportamento da lagarta de enrolar o seu corpo após ataques já foi 

relatado para diversas espécies de lepidópteros (Bura, 2010; Low et al., 2014; Taylor & Yack, 

2019). 

CONCLUSÃO  

Em conclusão, nosso estudo é o primeiro a avaliar estratégia de defesa de um lepidóptero 

semiaquático. Em nossos resultados há evidências de lagartas de P. klagesi possuem o 

aposematismo como estratégia de defesa, estratégia comum de muitas lagartas terrestres. 

Entretanto foi demostrado que os peixes provavelmente não são inimigos naturais das lagartas, 

por não conseguir predá-las em detrimento da proteção exercidas por suas cerdas. Novos 

estudos são necessários para esclarecer a função da coloração conspícua dessas lagartas além 

de analisar o aprendizado de outros possíveis predadores. 
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