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RESUMO 

 

Borboletas  neotropicais,  como  os  licenídeos,  são  conhecidas  pela  notável  diversidade,  

entretanto  aspectos  ecológicos  fundamentais  desse  grupo  taxonômico,  particularmente  dos  

imaturos,  como  informações  sobre  suas  plantas  hospedeiras  e  interações  mirmecófilas  

são praticamente  desconhecidos  para  a  maioria  das  comunidades  neotropicais.  Além  do  

que,  o conhecimento limitado da história natural desses insetos, impede uma melhor 

compreensão do seu  papel  ecológico-evolutivo.  Com  isso,  a  presente  tese  teve  como  

objetivo  inicial caracterizar  a  comunidade  de  imaturos  de  licenídeos  florívoros  em  uma  

área  de  cerrado, descrevendo  o  padrão  de  sazonalidade,  identificando  as  plantas  

hospedeiras,  a  amplitude  de dieta e  interações com  formigas e  inimigos  naturais.     A partir 

dessa base de informações, o objetivo  seguinte  foi  avaliar  a  ocorrência  de  licenídeos  

florívoros  no  cerrado  de  acordo  com fatores  ligados  à  disponibilidade  de  alimento  nas  

plantas  e  à  presença  de  formigas. Adicionalmente, foram estudados diferentes sistemas de 

interação licenídeos-plantas-formigas com o intuito de inferir o papel da formiga sobre a 

seleção de plantas hospedeiras. Em suma, nosso estudo  mostrou  uma  comunidade  composta  

por  31  espécies  de  Lycaenidae  registradas em  41  espécies  (17  famílias)  de  plantas  

hospedeiras  e  caracterizada  pela  marcante sazonalidade, cuja ocorrência de imaturos foi 

maior durante a estação seca. De forma geral, a comunidade de  licenídeos apresentou variação 

de acordo com a  oferta temporal de alimento, acompanhando  a  fenologia  de  suas  plantas  

hospedeiras  disponíveis  no  campo.  Contudo, a comunidade estudada aqui, formada por 

licenídeos oligófagos e polífagos teve uma tendência em  utilizar  plantas  com  menor  

quantidade  de  botões  e  também  selecionar  plantas  que possuem nectários extraflorais e 

plantas ocupadas por formigas. Particularmente, nosso estudo revelou que a  seleção  de  plantas  

hospedeiras  mediadas  por  formigas  pode  variar  de  acordo com  o  sistema  estudo.  
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Licenídeos  como  Allosmaitia  strophius  e  Rekoa  marius  utilizaram  a presença  de  formigas  

como  pista  durante  a  seleção  de  plantas  Heteropterys  byrsonimifolia, porém  os  ovos  

presentes  em  ramos  com  formigas  sofreram  maior  ação  de  parasitóides.  Enquanto  que  

Leptotes  cassius  mostrou  selecionar  inflorescências  de  Bionia  coriacea independente da 

presença de Camponotus, formigas as quais mantém associações facultativas. 
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ABSTRACT 

 

The  Lycaenidae  butterflies  are  known  for  their  remarkable  diversity  in  the  Neotropics; 

however  basic  ecological  features  of  this  group,  especially  of  the  immature  stages,  such  

as information about host plants and ant-interactions (myrmecophily) are barely known for 

most species.  Therefore  the  limited  knowledge  of  lycaenids’ natural history restrains a better 

understanding  of  important  ecological-evolutionary  aspects.  In  this  thesis  we  initially 

characterized the community of florivorous lycaenids in a Brazilian Savanna area, describing 

the  seasonal  occurrence  of  immatures,  identifying  host  plants,  the  diet  breadth  and 

interactions with ants and natural enemies. Then, we evaluated the occurrence of the lycaenids 

according to factors related to resource availability (host plants) and the presence/absence of 

ants.  In  summary,  we  sampled  31  species  of  Lycaenidae  in  41  plant  species  (17  families). 

Immatures were more abundant in the dry season indicating a seasonal pattern of occurrence; 

in addition lycaenids were related to the temporal availability of food resource, following the 

phenology  of  the  host  plants  in  the  field.  The oligophagous and  polyphagous  species  

were found predominately in plants which produce few flowers buds. The presence of 

immatures in extrafloral  nectaried  plants  was  commonplace,  which  was  expected  given  

that  larvae  can benefit from living with ants. A further detailed experimental study revealed 

that ant presence is  a  cue  for  female  oviposition  in  two  facultative  myrmecophilous  

lycaenid  species Allosmaitia strophius and Rekoa marius, but contrary to our predictions, ants 

failed to protect lycaenid  eggs  from  parasitoids.  In  other  study  system,  Leptotes  cassius  

did  not  discriminate between  plants  with  or  without  ants,  despite  the  fact  that  larvae  had  

stable  association  with ants.  Our  study  indicates  that  there  can  be  striking  differences  

among  lycaenid  species  with regard  to  association  with  ants  and  the  benefits  granted  
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from  these  associations.  So generalizations  about  lycaenid  ant  associations  should  be  

avoided  and  every  study  system must be examined with detail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 
 

INTRODUÇÃO GERAL 

 

Considerado um dos grupos de seres vivos mais diversificados, os insetos juntamente 

com as plantas representam a maior parte da biomassa terrestre. Recentes estimativas mostram 

que esse grupo de artrópodes é composto por pelo menos 925 mil espécies (Grimaldi & Engel 

2005). Cerca de metade dessas espécies apresentam íntima relação com as plantas, então 

classificados como herbívoros por utilizarem material vegetal vivo como alimento 

(Schoonhoven et al. 2005; Del-Claro e Torezan-Silingardi 2012).  Lepidoptera, ordem que 

compreende borboletas e mariposas, é predominantemente um grupo de insetos herbívoros 

cujas larvas, em sua vasta maioria de espécies, é folívora (Dyer et al. 2007). Há ainda reduzido 

grupo de lepidópteros que utilizam as demais partes da planta como alimento (botões florais, 

flores e mesmo frutos) entre os quais estão muitas larvas de Lycaenidae (Robbins & Aiello 

1982, Fiedler 1991, Silva et al. 2011).  

Lycaenidae é uma das famílias mais ricas de borboletas com valor estimado em 4000 

espécies. Parte dessa diversidade encontra-se em regiões neotropicais e, primariamente por 

espécies da tribo Eumaeini (1058 espécies). Para América do Sul duas subfamílias são 

reconhecidas: Polyommatinae e Theclinae, o qual a tribo Eumaieni pertence (Brown 1993, 

Robbins 2004). A florivoria é comum entre larvas de Eumaeini, havendo exceções como, por 

exemplo, larvas detritívoras (algumas espécies de Calycopis, Duarte et al. 2005, Duarte & 

Robbins 2009). Há ainda outras larvas de Lycaenidae, entretanto de diferentes subfamílias, que 

são categorizadas como carnívoras. É o interessante exemplo das larvas de Miletus biggsii que 

se alimentam de afídeos atendidos por formigas (Lohman & Samarita 2009). Outras ainda são 

classificadas como parasíticas. Neste caso as larvas são capazes de parasitar ninhos de formigas 

através de complexa camuflagem e mimetismo químico. Assim as larvas vivem dentro dos 
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ninhos de formigas onde são protegidas e alimentadas (via trofalaxia). Maculinea rebeli e 

formigas do gênero Myrmica (Akino et al. 1999) é um exemplo dessa complexa interação. 

Interações simbióticas entre larvas e formigas são amplamente conhecidas para duas 

famílias de borboletas: Riodinidae e Lycaenidae e (Fiedler 1991, Pierce et al. 2002). Nesse tipo 

de interação as larvas geralmente possuem adaptações morfológicas (órgãos nectaríferos) cuja 

função é apaziguar as formigas e atraí-las oferecendo alimento nutritivo (Malicky 1970). Em 

troca, as formigas passam a antenar as larvas, protegendo-as (Fiedler 1991, Pierce et al. 2002, 

Kaminski & Rodrigues 2011). Para isso, larvas de licenídeos podem apresentar diferentes 

órgãos nectaríferos: o órgão nectarífero dorsal (DNO) ou órgão de Newcomer, constituído por 

uma estrutura única posicionada dorsalmente no sétimo segmento abdominal capaz de secretar 

conteúdo nutricional rico em aminoácidos, fonte de alimento para as formigas (Newcomer 

1912, Malicky 1970, DeVries & Baker 1989, Fiedler 1991); os órgãos perfurados em forma de 

cúpula (PCOs) representados por glândulas epidermais unicelulares presentes em quase todos 

os Lycaenidae e Riodinidae que possivelmente produzem voláteis importantes no 

apaziguamento das formigas (Malicky 1970, Kaminski 2006) e ainda os órgãos tentaculares 

(TOs) eversíveis que aparecem pareados em algumas larvas de Lycaenidae e produzem 

substâncias voláteis que induzem comportamento de alerta e agressividade nas formigas 

atendentes (DeVries Fiedler 1991, Axén et al. 1996). 

O grau da associação entre larvas de licenídeos e formigas pode variar de facultativo à 

obrigatório e até mesmo não apresentar aparente associação com formigas. A mirmecofilia 

obrigatória é caracterizada pela estreita relação em que a borboleta passa a depender de 

específica formiga para sobreviver em algum estágio do seu ciclo de vida. As larvas com 

interações facultativas podem ou não ser encontradas com formigas, são atendidas geralmente 

por grande variedade de espécies de formigas (comparada às larvas obrigatórias), todavia não 

dependem delas para sobreviverem (Fiedler 1991, Pierce et al. 2002). Até o momento, não se 
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tem registro de mirmecofilia obrigatória para larvas Eumaeini, apenas registros de espécies 

facultativas e não-mirmecófilas (Robbins 1991; Monteiro 1991; Ballmer & Pratt 1988; Duarte 

et al. 2005; Kaminski & Freitas 2010, Kaminski et al. 2012). 

Para vários licenídeos, a mirmecofilia pode estar associada à amplitude de dieta larval 

dessas borboletas. Alguns estudos têm mostrado que fêmeas de borboletas com mirmecofilia 

obrigatória são capazes de utilizar a presença de formiga como pista durante a seleção da planta 

hospedeira (Atsatt 1981, Pierce & Elgar 1985). Pelo fato da mirmecofilia obrigatória ocorrer 

em associações específicas larva-formiga, esse tipo de oviposição mediada por formiga foi 

inicialmente demonstrada apenas para licenídeos obrigatórios. Contudo, alguns autores têm 

provado que esse tipo de oviposição também ocorre em espécies facultativas (Wagner & Kurina 

1997, Kaminski et al. 2010, Tragger et al. 2013). 

 Assim como ocorre em várias florestas tropicais, a vegetação do cerrado apresenta 

notável riqueza de insetos, sobretudo elevada abundância de formigas cuja marcante presença 

é justificada pelos vários recursos que as plantas oferecem às formigas, entre eles o líquido 

açucarado produzido pelos nectários extraflorais (Oliveira et al. 2002, Rico-Gray  &  Oliveira 

2007). Com isso, o cerrado tem se tornado um bioma possuidor de bons modelos de estudos em 

sistemas planta-formiga-herbívoro (Oliveira & Del-Claro 2005, Del-Claro & Silingardi 2009), 

incluindo interações mirmecófilas com herbívoros florais como os licenídeos (Morais et al. 

2009, Silva e tal. 20011).  

A presente tese teve como objetivo principal caracterizar uma comunidade de licenídeos 

florívoros identificando os principais fatores ecológicos que condicionam sua ocorrência no 

cerrado. A tese foi dividida em capítulos conforme seus objetivos gerais para facilitar a 

compreensão dos diferentes temas abordados dentro de Lycaenidae e visando futuras 

publicações. 
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Capítulo 1. Padrões ecológicos de uma comunidade de licenídeos florívoros: sazonalidade, 

plantas hospedeiras, parasitóides e associações com formigas; 

Objetivo geral: 

 caracterizar a comunidade de Lycaenidae florívoros descrevendo o padrão de 

sazonalidade, identificando as plantas hospedeiras, a amplitude de dieta e interações 

com formigas e inimigos naturais. 

 

Capítulo 2. O papel de plantas com nectários extraflorais e formigas na comunidade de  

borboletas mirmecófilas (Lepidoptera: Lycaenidae) de uma área de cerrado; 

Objetivo geral: 

 avaliar a ocorrência de licenídeos florívoros de acordo com fatores ligados à presença 

de formigas e disponibilidade de alimento nas plantas; 

 

Capítulo 3. O papel das formigas atendentes na seleção de planta hospedeira e parasitismo de 

ovos de duas borboletas mirmecófilas facultativas  

(artigo publicado na revista Naturwissenschaften) 

Objetivo geral: 

 testar se a presença de formigas interfere na seleção de planta hospedeira e 

consequentemente na taxa de parasitismo de ovos de licenídeos; 

 

Capítulo 4. O padrão de oviposição da borboleta mirmecófila Leptotes cassius não é baseado 

na presença de formigas atendentes 

Objetivo geral: 

  avaliar se o padrão de oviposição de Leptotes cassius é influenciado pelas formigas 

Camponotus nas plantas hospedeiras. 
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Padrões ecológicos de uma comunidade de licenídeos florívoros: sazonalidade, plantas 

hospedeiras, parasitóides e associações com formigas 

 

Alexandra Bächtold, Lucas A. Kaminski & Kleber Del-Claro 

 

Resumo 

Borboletas neotropicais, como os licenídeos, são conhecidas pela notável diversidade, 

entretanto aspectos ecológicos fundamentais desse grupo taxonômico, particularmente dos 

imaturos, como informações sobre suas plantas hospedeiras e interações mirmecófilas 

permanecem insuficientemente conhecidas quando considerado comunidades neotropicais. 

Com isso, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a comunidade de imaturos de 

licenídeos florívoros em uma área de cerrado, descrevendo o padrão de sazonalidade, 

identificando as plantas hospedeiras, a amplitude de dieta e interações com formigas e inimigos 

naturais. Foram encontradas 31 espécies de licenídeos registrados em 41 espécies de plantas 

(17 famílias). Os licenídeos apresentaram sazonalidade visto que a ocorrência de imaturos foi 

maior na estação seca, mesmo com baixa riqueza de plantas hospedeiras. Nesse mesmo período, 

houve um aumento na taxa de parasitismo à medida que ocorria uma redução na abundância de 

licenídeos. Na escala local, a maioria das espécies apresentou oligofagia, ou seja, se 

alimentaram de apenas uma família de plantas. Atributos ecológicos como distribuição 

geográfica das borboletas e sua amplitude de dieta larval são importantes pontos aqui discutidos 

e que precisam ser considerados sobre a ecologia de borboletas neotropicais. Além disso, foi 

registrada uma baixa frequência de interações entre formigas e larvas no campo e envolvendo 

apenas duas espécies de licenídeos, o que revelou uma comunidade com baixo grau de 

associação com formigas.  
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Palavras-chave: Lycaenidae, plantas hospedeiras, formigas atendentes, Cerrado  

 

Introdução 

 

Assim como demais insetos holometábolos, os lepidópteros (borboletas e mariposas) 

possuem estágios larvais e consequentemente apresentam distintos hábitos e recursos 

alimentares comparados à fase adulta (Scoble 1995). A maioria das larvas é herbívora, enquanto 

que os adultos se alimentam de néctar, pólen e líquido de frutos fermentados; ainda, algumas 

espécies são detritívoras ou hematófagas ou mesmo não se alimentam durante a vida adulta 

(Duarte et al. 2012). Esses distintos hábitos estão diretamente associados à ecologia nutricional 

desses insetos e podem influenciar na sobrevivência dos adultos e a reprodução (Bogs 1987). 

Neste caso, estudos têm mostrado que diferentes dietas das larvas podem resultar em maior 

tempo de vida do adulto (Brakefield & Kesbeke 1995) e maior viabilidade de seus ovos (Mevi-

Schütz & Erhardt 2005). 

As borboletas estão entre os insetos mais estudados com sistemática relativamente bem 

definida, sucesso possivelmente explicado pela vantagem da facilidade da coleta (até mesmo 

realizada por amadores) e da identificação desses insetos que é baseada nos adultos (Daily & 

Ehrlich 1995, Freitas et al. 2003). Por outro lado, informações ecológicas particulares do ciclo 

de vida que permitem conhecer a ecologia da comunidade de borboletas, ainda são escassas 

quando comparadas aos estudos relacionados exclusivamente à vida dos adultos (Morais & Hay 

2009). Informações ecológicas como a distribuição, abundância e qualidade da planta 

hospedeira são fatores que influenciam a escolha de oviposição das borboletas fêmeas e, por 

conseguinte a ocorrência das lagartas (Thompson & Pellmyr 1991, Quinn et al. 1998, Novicki 

et al. 2005), visto que larvas de ínstares iniciais apresentam baixa mobilidade e não se dispersam 

para outra planta (Zalucki et al 2002). A habilidade  das  fêmeas  em  detectar predadores  sobre  
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a  vegetação  e  então  selecionar  plantas  livres  de  inimigos  naturais  é  outro importante  

mecanismo  para  as  lagartas  uma  vez  que  minimiza  a  mortalidade  das  mesmas (Schmitz 

et al. 2004, Sendoya et al. 2009). Contudo, na presença de predadores e parasitóides, algumas 

larvas são capazes de construir refúgios foliares em suas plantas hospedeiras a fim de evitar 

estes  inimigos  naturais (Jones et al. 2002);  outras larvas ainda podem associar-se com 

formigas  (no  caso  de  larvas  mirmecófilas)  como  forma  de  proteção  (Pierce  et  al.  2002).  

Do mesmo  modo que as  larvas de  lepidópteros podem apresentar diversas  estratégias de 

defesas (Stamp & Casey 1993, Salazar & Whitman 2001), os parasitóides, por sua vez, podem 

utilizar voláteis  das  plantas  ou  mesmo  dos  herbívoros  como  pistas  químicas  para  

reconhecer  seus hospedeiros (Takabayashi et al. 2006, Schröder et al. 2008). 

A fenologia das plantas hospedeiras é outro fator que condiciona a ocorrência das lagartas 

(Wolda 1988, Janzen 1993, Morais et al. 1999, Vilela et al 2014) sendo também responsável 

pela sazonalidade desses e de demais herbívoros (Braby 1995, Silva & Oliveira 2010, Muniz et 

al. 2012). Entretanto, informações básicas como o conhecimento das espécies de plantas 

hospedeiras de borboletas neotropicais ainda são insuficientes, especialmente para Lycaenidae 

(Becalloni et al. 2008, Silva et al. 2011, Kaminski et al. 2012, Vargas & Duarte 2014). 

Lycaenidae é uma família de borboletas que se destaca pela riqueza em espécies na região 

Neotropical (aproximadamente 1200), sendo a maioria (~90%) pertencente à tribo Eumaeini 

(Robbins 2004). A maioria das larvas de Eumaeini é florívora, se alimentando de partes 

reprodutivas de várias espécies de plantas (Robbins & Aiello 1982, Fiedler 1991, Brown 1993, 

Silva et al. 2011). Outra característica relevante para essa tribo é o fato de muitas larvas serem 

polífagas (encontradas em duas ou mais famílias de plantas hospedeiras) (Silva et al. 2011, 

Kaminski et al. 2012). Para muitas espécies polífagas, a utilização de um amplo conjunto de 

plantas hospedeiras pode ser vantajosa visto que botões e flores são recursos efêmeros 
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(Smallegange et al. 2007), embora o uso de diferentes espécies de hospedeiras possa incluir 

plantas de baixa qualidade nutricional (Rodrigues et al. 2010).  

A escolha de plantas com baixa qualidade nutricional pode ser recompensada pela 

existência de espaço livre de inimigos, especialmente no caso de herbívoros mirmecófilos 

(Singer et al. 2004, Rodrigues et al. 2010). Para muitos licenídeos, a associação simbiótica de 

suas larvas com formigas (mirmecofilia) representa uma proteção contra inimigos naturais 

(Pierce & Easteal 1986, Weeks 2003), enquanto as formigas recebem alimento produzido pelas 

larvas (Fiedler 1991, Pierce et al. 2002). Para alguns licenídeos essa associação com formigas 

é tão estreita que as fêmeas são capazes de utilizar a presença da formiga como pista durante a 

seleção da planta hospedeira (Pierce & Elgar 1985, Fiedler & Maschwitz 1989), estabelecendo 

assim importante papel sobre o uso de plantas hospedeiras. 

Embora as espécies de licenídeos neotropicais representem notável diversidade a nível 

global (Robbins 2004), a ecologia desse grupo taxonômico (incluindo informações sobre suas 

plantas hospedeiras, biologia e história natural) é ainda limitada quando comparado ao banco 

de dados de outras regiões biogeográficas (Fiedler 1991, 2001, Pierce et al. 2002). Contudo, o 

crescente número de trabalhos com licenídeos nos neotrópicos evidencia importantes esforços 

para suprir essa lacuna de conhecimento (Duarte et al. 2001, Duarte et al. 2005, Beccaloni et 

al. 2008, Duarte & Robbins 2009, Kaminski & Freitas 2010, Kaminski et al. 2010, Silva et al. 

2011, Kaminski et al. 2012, Bächtold et al. 2013, Vargas & Duarte 2014).  

Nesse sentido, o presente estudo objetivou caracterizar a comunidade de Lycaenidae 

florívoros descrevendo o padrão de sazonalidade, identificando as plantas hospedeiras, a 

amplitude de dieta e interações com formigas e inimigos naturais. Para tal, o estudo foi realizado 

através de levantamento sistemático de imaturos de licenídeos abordando as seguintes questões: 

(1) Há sazonalidade na comunidade de licenídeos florívoros do cerrado? (2) Qual a amplitude 

de dieta numa escala local? Ela é diferente quando consideramos escalas maiores? (3) Quão 
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frequente é a taxa de parasitismo sobre a comunidade de licenídeos ao longo do ano? (4) Quão 

frequentes são as interações entre larvas de licenídeos e formigas no campo?  Nós hipotetizamos  

que  a  sazonalidade  é  marcante  dentre  as  espécies  de  Lycaenidae no cerrado, devido à  

forte estação seca característica desse  bioma (Morais et al. 1999) e que as interações com 

formigas são frequentes, dada a abundância e diversidade desses táxons nos neotropicos (Brown 

1993, Rico-Gray & Oliveira 2007). 

 

Material e métodos 

 

Área de estudo 

O estudo foi realizado em uma área de cerrado sensu strictu localizada na Reserva 

Ecológica do Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia – CCPIU (18º59'S – 48º18'W) em 

Uberlândia, Minas Gerais, no período de fevereiro de 2011 a janeiro de 2012. A vegetação da 

área (cerca de 230 ha) é composta predominantemente por estrato herbáceo, gramíneas, 

arbustos (<1.5 m) e árvores que atingem até 4 metros de altura. O clima é caracterizado por 

duas estações bem definidas, verão chuvoso (outubro a março) e inverno seco (abril a setembro) 

(Figura 1) (Laboratório de Climatologia, Universidade Federal de Uberlândia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variáveis climáticas (temperatura e precipitação) durante o período de estudo. A área 

sombreada corresponde à estação seca. 
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Amostragem de licenídeos e suas plantas hospedeiras 

A comunidade de licenídeos florívoros foi descrita a partir dos imaturos (ovos e larvas) 

coletados mensalmente em um transecto de aproximadamente 3 km. Foram examinadas as 

plantas em período de floração localizadas a 5 m de cada lado desse transecto, perfazendo assim 

uma área de amostragem de 30000 m² (3 ha) (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Área de cerrado sensu stricto (contorno de linha azul) dentro do Clube de Caça e Pesca Itororó 

de Uberlândia, CCPIU. A linha verde indica o transecto percorrido durante o estudo (fevereiro/2011 a 

janeiro/2012). Escala: 500 metros. Fonte: Google EarthTM 2014. 

 

 

Durante esta amostragem, todas as plantas (aqui árvores e arbustos) que floresceram 

foram investigadas quanto à presença de imaturos de licenídeos. Ao final do estudo, 

inflorescências de 85 espécies de plantas (em 29 famílias) localizadas dentro da área do 



 

 

15 
 

transecto foram examinadas foram inspecionadas, porém foram consideradas plantas 

hospedeiras somente aquelas em que imaturos de Lycaenidae foram encontrados se 

alimentando. A cada inspeção nas plantas, as inflorescências eram longa e cuidadosamente 

examinadas, já que o hábito críptico de algumas espécies (adquirir cores similares às flores – 

Monteiro 1991, Kaminski et al. 2012) pode dificultar o encontro de algumas larvas. Além disso, 

ovos que se localizam em flores (sépalas e pétalas) podem ser também difíceis de serem 

encontrados à primeira vista. As coletas foram realizadas em dias ensolarados, e incluíam, 

naturalmente somente as plantas em floração. 

As larvas encontradas nas inflorescências foram cuidadosamente coletadas com pincel. 

Já os ovos foram levados a laboratório juntamente com a estrutura na qual estavam fixos (flores 

ou botões florais), visto que a retirada manual dos ovos poderia provocar danos letais. Os 

imaturos (ovos e larvas) coletados no campo foram criados em laboratório para obtenção de 

adultos. Além disso, a emergência de parasitoides de ovos, larvas e pupas também foi 

registrada. 

Ovos e larvas foram individualizados e criados em potes plásticos separados, de 

diferentes volumes (30 ml para ovos, 250 ml para larvas). A reposição de alimento fresco 

(inflorescências das mesmas plantas de onde os imaturos foram encontrados) foi realizada ad 

libitum, enquanto a limpeza dos potes foi diária. Adultos obtidos durante a criação em 

laboratório foram posteriormente identificados a nível específico, sempre que possível. 

Parasitóides de ovos, larvas e pupas foram fixados em solução de Dietrich (600 mL de álcool 

etílico 96ºGL, 300 mL de água destilada, 100 mL de formol a 40% e 20 mL de ácido acético). 

As plantas foram comumente identificadas no campo, por se tratarem de espécimes de 

cerrado bem conhecidas na área. Quando a identificação não foi possível, ou quando havia 

dúvidas quanto à espécie, as plantas foram coletadas, herborizadas e depositadas no Herbarium 

Uberlandensis (Universidade Federal de Uberlândia) para comparar com demais espécimes da 
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região.  

Dados climáticos (temperatura e pluviosidade) foram avaliados como possíveis fatores 

sobre a ocorrência de licenídeos. 

 

Amplitude de dieta e associações com formigas  

As espécies de Lycaenidae coletadas durante o estudo foram classificadas quanto ao tipo 

de dieta: oligofagia - uso de plantas pertencentes a uma única família e poligafia - uso de duas 

ou mais famílias de plantas (Bernays & Chapman 1994). A monofagia (uso de única espécie de 

hospedeira) não foi utilizada na classificação visto que espécies tropicais monófagas são raras 

e pouco distribuídas (Novotny et al. 2002). Nossos dados também foram utilizados para se 

comparar a dieta “local” (dados registrados no presente estudo) com a “global” (dados 

disponíveis na literatura, ver Tabela 1). 

O registro de formigas atendentes foi feito concomitantemente à amostragem dos 

imaturos nas plantas hospedeiras. Foram consideradas atendentes as formigas que antenaram 

intensamente sobre os últimos segmentos abdominais das larvas (próximo aos órgãos 

nectaríferos, como o órgão nectarívoro dorsal– DNO) (veja Malicky 1970, Kaminski & 

Rodrigues 2011). 

 

Análises estatísticas 

Para avaliar a relação entre a riqueza mensal de espécies de licenídeos e de plantas 

hospedeiras foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson visto que os dados referentes 

a essas variáveis apresentaram distribuição normal (teste de Lilliefors p > 0.05). Para verificar 

se houve diferença na riqueza mensal de espécies de plantas hospedeiras entre as estações (seca 

e chuvosa), foi utilizado o teste t de Student. Para avaliar a sazonalidade dos licenídeos foi 

utilizada a análise de estatística circular (Programa Oriana) através dos dados da abundância 
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relativa mensal dos imaturos registrados durante os doze meses de estudo. Os meses foram 

convertidos em variáveis numéricas (1-12) e combinados com seus respectivos valores de 

abundância dos licenídeos. Entre os valores calculados pela estatística circular, dois deles são 

importantes na análise da sazonalidade: (i) o vetor r que indica se a ocorrência de licenídeos foi 

sazonal e (ii) o teste de Rayleigh (z) que indica se a sazonalidade foi significante (Fischer 1996). 

Para avaliar a relação entre imaturos de licenídeos e parasitismo (imaturos de licenídeoa 

parasitados), foi utilizado teste de teste de regressão linear simples.  

Foram construídos modelos lineares generalizados (GLM) para avaliar a influência dos 

fatores abióticos (temperatura e precipitação) sobre a abundância de licenídeos. O modelo foi 

ajustado com distribuição de Poisson para a variável resposta (abundância de licenídeos) 

considerando que são dados contados (Zuur et al. 2009). Após detectar sobredispersão nos 

dados, os mesmos tiveram os erros padrões corrigidos usando um modelo quasi-GLM (Zuur et 

al. 2009). As análises GLM foram realizadas no programa estatístico R environmet (R 

Development Core Team 2012). 

 

Resultados 

 

Amostragem de licenídeos e suas plantas hospedeiras 

Foram amostrados 365 imaturos de Lycaenidae em 31 espécies (n = 29 Eumaeini; n = 2 

Polyommatinae). Das 85 espécies de plantas investigadas durante a amostragem anual, 41 delas 

(em 17 famílias) foram consideradas como plantas hospedeiras de licenídeos, devido à presença 

e alimentação dos imaturos (ovos e larvas) nestas plantas (Tabela 1, Anexo 1). Ao todo, nosso 

estudo reportou 87 registros de plantas hospedeiras para as 31 espécies de licenídeos incluindo 

novos registros de famílias. Desse total de licenídeos, 13 espécies tiveram novos registros de 

famílias de plantas hospedeiras. Como por exemplo, R. marius foi registrada pela primeira vez 
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em Caryocaraceae (Caryocar brasiliense Camb.), Erythroxylaceae (Erythroxylum suberosum 

St. Hil.) e Symplocaceae (Symplocos rhamnifolia A.DC.) (tabela 1). 

A comunidade de plantas hospedeiras foi caracterizada pela significativa presença de 

espécies lenhosas (65.8%, n = 27 espécies) comparado ao número de espécies herbáceas 

(34.2%, n = 14 espécies). Malpighiaceae foi a família mais representativa (n = 9 espécies de 

plantas) dentre as hospedeiras de licenídeos, seguida por Bignoniaceae (n = 7 espécies), 

Fabaceae (n = 6 espécies) e Myrtaceae (n = 4 espécies). As demais famílias botânicas 

apresentaram uma riqueza menor de espécies. A planta hospedeira com maior riqueza de 

licenídeos (n = 7, Allosmaitia strophius, Electrostrymon endymion, Leptotes cassius, Ostrinotes 

empusa, Parrhasius polibetes, Rekoa marius, Tmolus venustus) foi Banisteriopsis laevifolia (A. 

Juss.) B.Gates (Malpighiaceae), uma espécie lenhosa (< 1.5 m) que apresenta flores e botões 

amarelos, nectários extraflorais nas folhas e floresce durante o pico da estação seca, em julho e 

agosto. 

Juntamente com Malpighiaceae, Ochnaceae foi uma das famílias com maior riqueza de 

licenídeos, seguida por Fabaceae, Myrtaceae e Bignoniaceae. As demais famílias botânicas 

apresentaram menos três espécies de licenídeos associadas (Figuras 3 e 4). Quantos aos 

licenídeos, Rekoa marius, Parrhasius polibetes, Allosmaitia strophius e Michaelus ira foram 

as espécies mais abundantes registradas no estudo (Tabela 1, Figura 4). 
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Figura 3. Riqueza de licenídeos registrada nas principais famílias de plantas hospedeiras (Malp- 

Malpighiaceae, Ochn- Ochnaceae, Faba- Fabaceae, Myrt- Myrtaceae, Bign- Bignoniaceae, Cary- 

Caryocaraceae, Chry- Chrysobalanaceae, Lora- Loranthaceae, Symp- Symplocaceae). As famílias 

botânicas com menos de duas espécies de licenídeos associados não foram mostradas.  
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Tabela 1. Espécies de Lycaenidae e suas plantas hospedeiras no cerrado de Uberlândia, MG: abundância de adultos obtidos em laboratório, famílias e espécies 

de plantas hospedeiras, dieta local e global, famílias de plantas hospedeiras de outras áreas e suas respectivas referências. Famílias com asteriscos representam 

novos registros para a espécie de licenídeos. Espécies de hospedeiras em negrito indicam novos registros para a espécie de licenídeo correspondente. Dieta: O 

– oligófaga; P – polífaga; ? – sem informações. 

  

Espécies de Lycaenidae 
 

Adultos  
 Plantas hospedeiras no presente estudo 

Dieta Famílias de plantas 

hospedeiras em outras áreas 
Referências 

local total 

Rekoa marius (Lucas, 1857) 64            P P 

Apocynaceae, Araliaceae, 

Bignoniaceae, Boraginaceae, 

Combretaceae, Fabaceae, 

Malpighiaceae, Melastomataceae, 

Myrtaceae, Ochnaceae, Polygonaceae, 

Proteaceae, Sapindaceae, Verbenaceae, 

Vochysiaceae 

2, 3, 9, 13, 17, 

20 

Parrhasius polibetes (Stoll, 

1781) 
33  P P 

Araliaceae, Bignoniaceae, 

Chrysobalanaceae, Combretaceae, 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Lithraceae, 

Malpighiaceae, Malvaceae, 

Melastomataceae, Myrtaceae, 

Proteaceae, Sapotaceae, Sapindaceae, 

Styracaceae, Vochysiaceae 

9, 10, 13, 16,  

17, 20, 21 

Allosmaitia strophius (Godart, 

1824) 
23  O O Malpighiaceae 14, 17, 20, 21 

Michaelus ira (Hewitson, 1867) 19  O O Bignoniaceae 10, 18 

Leptotes cassius(Cramer, 1775) 16  P P 

Fabaceae (Caesalpinioideae, 

Mimosoideae, Papilionoideae), 

Plumbaginaceae 

10 
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Strymon  bubastus (Stoll, 1780) 17  O P 
Boraginaceae, Convolvulaceae, 

Fabaceae, Malvaceae, Portulacaceae 
10, 17 

Michaelus thordesa (Hewitson, 

1867) 
9  O P Bignoniaceae, Fabaceae 1, 15, 17 

Calycopis calor (H.H. Druce, 

1907) 
8  O P 

Calophyllaceae, 

Caryocaraceae,Malpighiaceae, 

Vochysiaceae 

9, 7, 11, 17 

Panthiades hebraeus 

(Hewitson,1867) 
8  P P 

Fabaceae (Mimosoideae, 

Papilionoideae), Malpighiaceae, 

Rosaceae 

10, 21 

Kolana sp1. 6  ? ?   

Panthiades phaleros (L., 1767) 5  P P 
Fabaceae (Caesalpinioideae), 

Ochnaceae 
10, 20 

Tmolus  venustus (H.H. Druce, 

1907) 
6  P P 

Fabaceae, Malpighiaceae, 

Melastomataceae, Ochnaceae 
9, 17 

Strymon  mulucha (Hewitson, 

1867) 
4  P P 

Alstroemericaceae, Bignoniaceae, 

Connaraceae, Fabaceae, Malpighiaceae, 

Malvaceae, Melastomataceae, 

Ochnaceae, Orchidiaceae, Salicaceae, 

Sapindaceae 

1, 5, 10, 17, 21 

Ostrinotes empusa (Hewitson, 

1867) 
4  P P 

Malpighiaceae, Proteaceae, 

Sterculiaceae 
10, 17 

Nicolaea sp.1 3  ? ?   

Nicolaea socia (Hewitson, 1868) 3  P P 

Araliaceae,  Caryocaraceae, 

Connaraceae, Malpighiaceae, 

Melastomataceae,    Proteaceae, 

Vochysiaceae 

17 
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Rekoa palegon (Cramer, 1780) 3  O P 

Araliaceae, Asteraceae, Boraginaceae, 

Cannabaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, 

Melastomataceae, Ochnaceae, 

Polygonaceae, Solanaceae, 

Verbenaceae, Ulmaceae 

1, 3, 10, 13, 17, 

20 

Thereus  ortalus (Godman & 

Salvin, 1887) 
3  O O Loranthaceae 10 

Thereus cithonius 

(Godart,[1824]) 
3  O O Loranthaceae   

Hemiargus hanno (Stoll, 1790) 2  O P 
Fabaceae, Malphigiaceae, 

Oxalidaceae 
10, 17, 19 

Chlorostrymon telea (Hewitson, 

1868) 
2  P P 

Fabaceae, Malvaceae, Proteaceae, 

Sapindaceae, Sterculiaceae 
10, 17, 20 

Electrostrymon endymion 

(Fabricius, 1775) 
1  O O Vochysiaceae (fallen flowers) 17 

Gargina thyesta (Hewitson, 

1869) 
1  O P Proteaceae, Asteraceae, Trigoniaceae 17, 20 

Kolana  ergina (Hewitson, 1867) 1  O P 

Araliaceae, Connaraceae, 

Malpighiaceae, Melastomataceae, 

Ochnaceae, Vochysiaceae 

8, 13, 17 

Nicolaea cauter (H. Druce, 

1907) 
1  O P Ochnaceae, Proteaceae, Vochysiaceae 10, 17 

Olynthus aff. punctum  (Herrich-

Schäffer, [1853]) 
1  O O Caryocaraceae 17 

Pseudolycaena marsyas (L., 

1758) 
1  O P 

Anacardiaceae,  Combretaceae, 

Fabaceae, Meliaceae, Myrtaceae, 

Ochnaceae, Polygonaceae, Resedaceae,  

Rosaceae, Sapotaceae, Sterculiaceae, 

Ulmaceae 

10, 17 

Rekoa stagira (Hewitson, 1867) 1  
O P 

Araliaceae, Fabaceae, Malpighiaceae, 

Proteaceae 
3, 13, 17 
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Cyanophrys  herodotus 
(Fabricius, 1793) 

1  O P 

Adoxaceae, Anacardiaceae, Araliaceae, 

Asteraceae, Boraginaceae, Malvaceae, 

Proteaceae, Rubiaceae, Sambucaceae, 

Verbenaceae 

6, 17, 20 

Strymon cyanofusca K. Johnson, 

Eisele & MacPherson, 1990 
1  O P Oxalidaceae 17 

Ministrymon azia (Hewitson, 

1873) 
1  O P Anacardiaceae, Fabaceae 4, 12, 17 

       

total 251          
1Monteiro 1990; 2Monteiro 1991; 3Robbins 1991ª; 4 Miller & Miller 1997; 5Canals 2003; 6Robbins & Duarte 2005; 7Duarte et al. 2005; 8Flinte et al. 2006; 9Torezan-

Silingardi 2007; 10Beccaloni et al. 2008; 11Duarte & Robbins 2009; 12Vargas & Parra 200; 13Kaminski 2010; 14Kaminski & Freitas 2010; 15Kaminski et al. 2010; 16Rodrigues 

et al. 2010; 17Silva et al. 2011; 18Bächtold & Alves-Silva 2012; 19Duarte et al. 2001; 20Janzen & Hallwachs 2013; 21Bächtold et al. 2013.   



 

 

24 
 

 

 

Figura 4. Espécies vegetais das cinco principais famílias de plantas hospedeiras e espécies de 

licenídeos mais abundantes registradas durante o estudo em cerrado de Uberlândia, MG: (A) 

Ouratea spectabilis (Ochnaceae); (B) Myrcia uberavensis (Myrtaceae); (C) Jacaranda ulei 

(Bignoniaceae); (D) Banisteriopsis campestris (Malpighiaceae); (E); Senna velutina (Fabaceae); 

(F) Rekoa marius; (G) Parrhasius polibetes; (H) Allosmaitia strophius; (I) Michaelus ira.  
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A amostragem anual não apontou relação significativa entre a riqueza mensal de 

licenídeos e riqueza mensal de plantas hospedeiras em período de floração (r = 0.352; gl 

=12; p = 0.262) (Figura 5A). O número total de espécies de hospedeiras foi maior durante 

a estação chuvosa (n = 30 espécies), porém tanto a riqueza, quanto a abundância de 

licenídeos foram maiores na estação seca. Das 31 espécies de licenídeos registradas ao 

longo da amostragem, 28 estavam presentes durante a estação seca e 14 espécies foram 

registradas na estação chuvosa sendo que 11 espécies de licenídeos ocorreram em ambas 

as estações. A abundância também foi três vezes maior na estação seca, comparada com 

a estação chuvosa (Figura 5B).  

Entre as espécies de licenídeos mais abundantes (Tabela 1), R. marius esteve 

presente praticamente ao longo de todo o estudo, exceto no mês de março, já A. strophius 

foi registrada em nove dos doze meses de amostragem (fevereiro a outubro) (detalhes no 

Anexo 2). 

A comunidade de licenídeos, representada pelo número de imaturos coletados, foi 

maior na estação seca (abril a agosto), sendo que a maioria dos licenídeos foi registrada 

no mês de junho (vetor r = 0.47; Rayleigh z = 22.11; P < 0.0001). A sazonalidade dos 

licenídeos revela também que a taxa de parasitismo aumenta à medida que a abundância 

de imaturos de licenídeos diminui no final da estação seca  (r2 = 0.489, F1,10= 9.594, p =  

0. 011) (Figura 5C).  
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Figura 5. Comunidade de licenídeos amostrados no cerrado no período de fevereiro de 2011 a 

janeiro de 2012: (A) riqueza de licenídeos e plantas hospedeiras (durante o período de floração); 

(B) proporção de riqueza de plantas hospedeiras e abundância de licenídeos (imaturos) 

amostrados na estação chuvosa e seca; (C) abundância de imaturos de licenídeos e 

consequetemente de imaturos parasitados. Áreas sombreadas em (A) e (C) correspondem à 

estação seca. 
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Conforme o modelo linear generalizado gerado (Tabela 2), a precipitação foi o 

único parâmetro associado com a abundância de licenídeos (intercepto: 7.283, inclinação: 

-0.005, gl = 11, p = 0.0149, r2 = 0.781, F1,10= 9.536; Tabela 2) com significativo desvio 

explicado (desvio nulo: 208.113, desvio residual: 56.278). Mesmo que a temperatura não 

tenha sido diretamente associada à abundância de imaturos, a interação entre essas 

variáveis climáticas mostrou forte relação com a ocorrência dos licenídeos (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2. Resultados do Modelo Generalizado Linear testando os efeitos dos fatores abióticos 

(temperatura e precipitação) sobre a abundância de licenídeos registrados em área de cerrado 

localizada em Uberlândia, Minas Gerais entre os meses de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013. 

 

 
          

Variáveis Coeficiente SE t p 

 Constante (licenídeos) 7.283 2.101 3.467 0.007 

Principais fatores     
 Temperatura -0.151 0.096 -1.573 0.150 

 Precipitação -0.005 0.001 -3.001 0.015 

Efeito das interações     

 Temperatura*Precipitação 0.007 0.003 2.452 0.004 

 

 

Amplitude de dieta e associações com formigas  

Quinze espécies de licenídeos (48.4% das espécies) foram registradas em somente 

uma planta hospedeira; 19.35% (n = 6 espécies de licenídeos) foram encontrados em duas 

espécies de hospedeiras e demais licenídeos (32.25%; 10 espécies) foram encontrados em 

pelo menos três espécies de plantas (Tabela 1). Portanto, localmente 61.3% das espécies 

são oligófagas e 32.2% são polífagas (6.5% representam duas espécies que não tiveram 

sua dieta delimitada por apresentar identificação incompleta). Essa tendência é oposta 

quando comparada com a dieta global: apenas 19.35% das espécies são oligófagas 
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enquanto que a maioria das espécies (74.2%) é polífaga. Interações entre  formigas  e  

larvas  de  licenídeos  ocorreram  com  baixa  frequencia  no campo.  Considerando o  

total  de  plantas  registradas  com  larvas,  as  interações mirmecófilas  ocorreram  em  

9%  (em  15  das  166  plantas  com  larvas)  das  plantas examinadas.  Larvas de  

Parrhasius  polibetes  foram  observadas  associadas  às  formigas Camponotus  blandus  

(Smith,  1858)  (n  =  3  registros)  e  C.  crassus  Mayr,1862  (n  =  1 registro). Do mesmo 

modo, larvas de R. marius foram antenadas por C. blandus (n = 9 registros) e C. crassus 

(n = 2 registros) (Figura 6). 
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Figure 6. Associações com formigas registradas no campo no período de fevereiro/2011 a 

janeiro/2012 em área de cerrado de Uberlândia, MG: larva de Rekoa marius atendida por 

Camponotus blandus (A), larva de Parrhasius polibetes atendida por Camponotus crassus (B). 

Tamanho das formigas: C. blandus – 6.5mm; C. crassus – 5.0 mm.  
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Discussão 

 

O presente estudo revelou notável diversidade de licenideos florívoros, que 

comparado aos demais licenídeos registrados em outra área de cerrado (Silva et al. 2011), 

mostrou alto índice de similaridade entre as espécies (>0.724, índice de Shannon). Várias 

espécies que ocorrem em ambas as áreas de cerrado (Uberlândia e Distrito Federal) 

possuem ampla distribuição geográfica e são menos exigentes quanto ao alimento larval 

(altamente polífagas) como, por exemplo, P. polibetes e R. marius (Monteiro 1991, 

Kaminki et al. 2012). Enquanto que espécies oligófagas como A. strophius (Godart, 

1824), amplamente distribuída pela América do Sul, utiliza inflorescências de 

Malpighiaceae como recurso larval, plantas comumente encontradas no cerrado 

(Kaminski & Freitas 2010, da Conceição et al. 2011, Vilela et al 2014).  

Além de registrar uma comunidade de licenídeos neotropicais, este estudo foi o 

primeiro a descrever interações ecológicas entre Lycaenidae, plantas e formigas, 

incluindo o padrão de uso de plantas hospedeiras. Nossos resultados também suportaram 

a hipótese de que a sazonalidade é uma característica marcante para os licenídeos no 

cerrado uma vez que a comunidade apresentou maior abundância de imaturos na estação 

seca. Em termos gerais, esse padrão sazonal encontrado para comunidade de licenídeos é 

conhecido para muitas espécies de lagartas do cerrado, inclusive as construtoras de 

refúgios, cujo pico de maior abundância ocorrem no início da estação seca (Morais et al. 

1999, Scherrer et al. 2010, Diniz et al. 2012).  

Para lepidópteros tropicais, especialmente espécies do cerrado, o nível de 

parasitismo larval acompanha a abundância de seus hospedeiros (Morais et al. 1999, 

Rodovalho et al. 2007). Similarmente, nosso estudo revela o mesmo padrão ocorrido 

quanto à ação de parasitóides sobre a comunidade de licenídeos. Inimigos naturais de 
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larvas de lepidópteros, como os parasitóides, são importantes para entender a dinâmica 

populacional desses herbívoros já que podem regular a comunidade de lagartas (Stireman 

& Singer 2003, Rodovalho et al. 2007). Por outro lado, populações de herbívoros são 

condicionadas pela distribuição e abundância de suas plantas hospedeiras e 

consequentemente pela fenologia de suas plantas (Wolda 1988, Bernays & Chapman 

1994, Muniz et al. 2012). 

Plantas do cerrado são conhecidas por exibirem diferentes estratégias fenológicas. 

Espécies herbáceas mostram uma tendência em ter seus eventos fenológicos (incluindo a 

floração) ligados à estação chuvosa, enquanto que as lenhosas apresentam tais eventos 

independentes da estação, sendo que várias delas florescem na estação seca (Oliveira 

2008). Outras espécies ainda, como plantas da família Malpighiaceae, podem exibir 

floração sequencial durante o ano (Vileta et al. 2014). Para Allosmaitia strophius, 

licenídeo cuja dieta é restrita a inflorescências de Malpighiaceae (Kaminski & Freitas 

2010) é importante a oferta de recurso distribuída ao longo do ano por diferentes flores 

de Malpighiaceae visto que essa espécie foi encontrada durante a maior parte do ano no 

presente estudo. Contudo, do ponto de vista da comunidade, nosso estudo mostra uma 

tendência dos licenídeos em utilizar plantas hospedeiras lenhosas, grupo vegetal 

caracterizado por exibir a floração na estação seca o que consequentemente pode explicar 

a sazonalidade registrada nos licenídeos. 

 Assim como várias espécies de Eumaeini, a maioria dos licenídeos registrados no 

presente estudo e avaliados numa escala mais ampla, é polífaga (Robbins & Aiello 1982, 

Fiedler 1991, Monteiro 1991, Brown 1993, Silva et al. 2011, Kaminski et al. 2012). O 

sucesso para manutenção de uma dieta tão ampla como a polifagia não é conclusivo para 

os licenídeos. Algumas hipóteses têm sido propostas para entender tal sucesso, como a 

vantagem de utilizar grande variedade de hospedeiras diminuindo assim a competição 
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com demais florívoros (Chew & Robbins 1984; Rodrigues et al. 2010), a morfologia do 

botão floral que serve como pista visual para oviposição ou simplesmente o uso de várias 

plantas para garantir recursos larvais em períodos de baixa disponibilidade de alimento 

(Monteiro 1990). Adicionalmente, a distribuição geográfica de borboletas Lycaenidae 

pode também influenciar esse padrão de dieta, como o sugerido por Silva e colaboradores 

(2011) cujo estudo aponta essa possível relação para algumas espécies como Kolana 

ergina (Hewitson, 1867) e Strymon mulucha (Hewitson, 1867), larvas altamente 

polífagas, em nível local, e que apresentam ampla distribuição geográfica.  Por outro lado, 

essa relação não explica a ocorrência de uma borboleta endêmica do cerrado, Nicolaea 

socia (Hewitson, 1868), em muitas famílias de plantas hospedeiras. Diferente desses 

autores, nosso estudo não mostra uma dieta tão ampla para K. ergina e S. mulucha, porém 

confirma o padrão de dieta encontrado para N. socia e ainda evidencia a oligofagia para 

espécies do gênero Michaelus. Assim como Silva e colaboradores (2011), nosso estudo 

confirma a necessidade em prover informações sobre as plantas hospedeiras e 

consequentemente a distribuição desses licenideos para diferentes regiões neotropicais 

uma vez que são fundamentais para entender o padrão de dieta dessas borboletas. 

Outra característica comum encontrada em licenídeos Eumaeini é o baixo grau de 

associações mirmecófilas (Robbins 1991, Monteiro 1991, Ballmer & Pratt 1988, Duarte  

et al. 2005, Kaminski & Freitas 2010). De fato, nosso estudo corrobora esse padrão em 

que  foram  poucas  associações  observadas  no  campo  e  todas  elas  caracterizadas  

porlicenídeos mirmecófilos facultativos (P. polibetes, R. marius). Com isso, nossa 

hipótese de  que  tais  interações  com  formigas  são  frequentes  no  campo  foi  refutada.  

Um dos possíveis  fatores  que  explicam  esssa  baixa  frequencia  é  que  as  larvas  

mostradas  no campo  variaram  quanto  ao  tamanho  e  tempo  de  desenvolvimento  o  

que  pode  ter subestimado o número de associações mirmecófilas uma vez que para 
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muitos licenídeos mirmecófilos  facultativos,  inclusive  para  P.  polibetes  e  R.  marius,  

apenas  larvas maduras (3º e 4º instar) são capazes de estabelecer associações com 

formigas (Monteiro 1991, Kaminski et al. 2012) 

Em resumo, nosso estudo evidencia uma comunidade diversa de licenídeos 

florívoros para uma área de cerrado e conseguinte, caracterizada pela sazonalidade com 

maior ocorrência de imaturos na estação seca e pelo predomínio de uma dieta mais 

especializada (oligofagia) em escala local. Atributos ecológicos como distribuição 

geográfica das borboletas e sua amplitude de dieta larval são importantes pontos aqui 

discutidos e que precisam ser considerados sobre a ecologia de borboletas neotropicais. 

Além disso, a baixa frequência de interações entre larvas e formigas observada no campo 

corrobora o padrão delineado para os Eumaeini neotropicais, com poucas espécies 

mirmecófilas e portanto, baixo grau de associação com formigas.  
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Anexo 1. Presença de plantas hospedeiras em período de floração durante o estudo (fevereiro de 

2011 a janeiro de 2012) em área de cerrado de Uberlândia, MG. Área sombreada corresponde à 

estação seca. 

Plantas hospedeiras F M A M J J A S O N D J 

Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb.                    

Adenocalymma nodosum (S. M.) L.G.Lohmann                     

Heteropteris pteropetala A. Juss.                       

Caamembeca ulei (Taub.) J.F.B.Pastore                      

Senna velutina (Vogel) H. S. Irwin & Barneby                     

Evolvulus pterocaulon Moric.                        

Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B. Gates                      

Bionia coriacea (Nees & Mart.) Benth                     

Banisteriopsis malifolia (Nees. & Mart.) B. Gates                    

Mimosa setosa var. paludosa (Benth.) Barneby                   

Styrax ferrugineus Nees. & Mart.                   

Ouratea hexasperma St. Hil. (Baill.)                    

Ouratea spectabilis (Mart. ex Engl.) Engl.                    

Peixotoa tomentosa A. Juss.                   

Banisteriopsis laevifolia A. Juss. B. Gates                   

Myrcia uberavensis Brandão & Laca-Buendia                   

Eugenia punicifolia (Kunth) DC.                    

Licania humilis Cham. & Schldtl.                   

Matayba guianensis  (Aubl.) DC.                   

Jacaranda macrantha Cham.                   

Amphilophium elongatum (Vahl) L.G. Lohmann                     

Byrsonima pachyphylla A. Juss.                   

Erythroxylum suberosum St. Hill.                    

Bauhinia rufa (Bong.) Steud.                     

Jacaranda ulei Bureau & K. Schum.                    

Myrcia guianensis  (Aubl.) Kuntze                     

Caryocar brasiliense Camb.                    

Struthantus polyanthus Mart.                     

Byrsonima intermedia A. Juss.                       

Couepia grandiflora Benth.                   

Andira humilisMart. ex Benth.                   

Anemopaegma arvense (Vell.) Stellf. ex de Souza                   

Connarus suberosus Planch.                    

Symplocos aff. rhamnifolia                     

Miconia sp.                     

Myrcia variabilis DC.                      

Qualea multiflora Mart.                       

Adenocalymma peregrinum Miers L.G.Lohmann                    

Fridericia platyphylla  (Cham.) L.G. Lohmann                      

Banisteriopsis campestris (A. Juss.)                     

Banisteriopsis anisandra A. Juss.                         



 

 

42 
 

  

Anexo 2. Presença de imaturos de licenídeos registrada sobre as plantas hospedeiras durante 

estudo (fevereiro de 2011 a janeiro de 2012) em área de cerrado de Uberlândia, MG. Área 

sombreada corresponde à estação seca. 

 

 

Licenídeos F M A M J J A S O N D J 

Hemiargus hanno                    

Calycopis calor                     

Leptotes cassius                    

Michaelus thordesa                     

Rekoa marius                        

Allosmaitia strophius                      

Parrhasius polibetes                     

Rekoa  stagira                   

Chlorostrymon telea                   

Strymon bubastus                      

Tmolus venustus                   

Nicolaea socia                    

Panthiades hebraeus                   

Panthiades phaleros                    

Michaelus ira                    

Cyanophrys herodotus                    

Ostrinotes empusa                   

Nicolaea cauter                   

Kolana ergina                   

Nicolaea sp.1                   

Thereus ortalus                   

Strymon mulucha                   

Kolana sp.1                   

Pseudolycaena marsyas                   

Rekoa palegon                    

Strymon cyanofusca                   

Electrostrymon endymion                   

Ministrymon azia                   

Thereus citonius                    

Olynthus aff. punctum                      

Gargina thyesta                          
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O papel de plantas com nectários extraflorais e formigas na comunidade de 

borboletas mirmecófilas (Lepidoptera: Lycaenidae) de uma área de cerrado 

 

Alexandra Bächtold, Lucas A. Kaminski & Kleber Del-Claro 

 

Resumo 

Vários fatores ecológicos podem influenciar a seleção de plantas hospedeiras por 

herbívoros, especialmente características que representam disponibilidade e qualidade de 

alimento. Contudo, para herbívoros mirmecófilos, como as larvas de licenídeos, utilizar 

plantas que possuem recursos atrativos às formigas pode ser vantajoso e mais comum que 

o esperado. Nosso estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência de licenídeos florívoros 

no cerrado de acordo com fatores ligados à disponibilidade de alimento nas plantas e à 

presença de formigas (i.e. nectários extraflorais - NEFs). A comunidade de licenídeos, 

composta por 15 espécies, variou de acordo com a disponibilidade temporal de seus 

recursos (floração das plantas), especialmente no caso do licenídeo Rekoa marius, cuja 

dieta é altamente polífaga. Além disso, a comunidade mostrou uma tendência em utilizar 

plantas que produzem menor quantidade de botões e também uma predileção por plantas 

hospedeiras com NEFs e consequentemte plantas visitadas por formigas atendentes como 

espécies dos gêneros Camponotus e Ectatomma. Nesse sentido, o presente estudo 

mostrou como a presença dos NEFs influencia a ocorrência de licenídeos florívoros no 

cerrado inferindo assim sobre a manutenção de associações mirmecófilas entre formigas 

e licenídeos neotropicais. 

 

Palavras-chave: Licenídeos, diversidade, mirmecofilia, florivoria, Cerrado 
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Introdução 

 

Lycaenidae é uma família de borboletas que se destaca pela riqueza em espécies 

na região Neotropical (aproximadamente 1200), sendo a maioria (~90%) pertencente à 

tribo Eumaeini (Robbins 2004). As borboletas Eumaeini, em geral, são pequenas e 

possuem um padrão de coloração que consiste em uma superfície azul brilhante metálico 

sob as asas dorsais enquanto as ventrais possuem uma coloração uniforme de marrom 

acinzentado (Robbins 1980). A maioria das larvas de Eumaeini é polífaga (encontradas 

em duas ou mais famílias de plantas) e florívora, se alimentando de partes reprodutivas 

de várias espécies de plantas (Robbins & Aiello 1982, Fiedler 1991, Brown 1993, Silva 

et al. 2011).  

Uma importante característica de muitas espécies de Eumaeini é o fato de suas 

larvas associarem-se com formigas, através de uma interação simbiótica conhecida como 

mirmecofilia, que consiste na troca de benefícios entre as larvas e as formigas (Fiedler 

1991, Pierce et al., 2002, Kaminski & Rodrigues 2011). As larvas mirmecófilas 

apresentam adaptações morfológicas e comportamentais para conviver com formigas, 

como por exemplo, a presença de glândulas exócrinas especializadas na produção de 

líquidos nutritivos e a ausência do comportamento reflexo de se debater quando 

perturbadas (Malicky 1970, Fiedler 1991, Pierce et al. 2002). As formigas se alimentam 

das soluções produzidas pelas larvas e em contrapartida as protegem de inimigos naturais 

(Fiedler 1991). Em geral, as larvas de Lycaenidae podem ser classificadas conforme o 

grau de mirmecofilia, que abrange desde a ausência da associação (não-mirmecófila), às 

associações facultativas e obrigatórias (ver Fiedler 1991, Pierce  et al.  2002). Até o 

momento, todos os Eumaeini Neotropicais conhecidos possuem baixo grau de 

mirmecofilia (i. e. facultativa) não havendo qualquer registro de mirmecofilia obrigatória 
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(Kaminski et al. 2012). As formigas podem exercer forte impacto sobre a vida de 

herbívoros, desde predação à simbiose, como é o caso de muitos licenídeos (Kaminski et 

al. 2009). Para licenídeos, compartilhar a mesma planta hospedeira colonizada por 

formigas agressivas pode ser um alto risco se a larva não é mirmecófila. Por outro lado, 

se o licenideo apresenta mecanismos que os tornam capazes de coexistir com as formigas, 

a presença destas pode representar uma vantagem (Seufert & Fiedler 1996, Forister et al. 

2010).   

Para borboletas mirmecófilas é importante conhecer quais são as espécies de 

formigas parceiras nessa interação e quais as características ecológicas desses 

himenópteros (e.g. dominância hierárquica e distribuição geográfica) (Bächtold et al. 

2013), visto que são importantes atributos que podem explicar a ocorrência e a 

diversidade de associações entre licenídeos e formigas (Fiedler 2001). De acordo com a 

literatura, formigas dominantes, territoriais e que formam grandes colônias são prováveis 

gêneros associados à licenideos de forma obrigatória (Dejean & Beugnon 1996). Por sua 

vez, formigas que frequentemente forrageam sobre plantas com nectários extraflorais, 

como por exemplo, Camponotus, são mais generalistas, ou seja, ocorrem em uma grande 

variedade de plantas (Oliveira & Freitas 2004, Lange & Del-Claro 2014). Estas formigas, 

em particular, estabelecem associações facultativas com licenídeos (Fiedler 2001, 2006).  

Tão importante quanto identificar a formiga associada à larva de licenídeo e 

consequentente o grau de mirmecofilia, é conhecer a amplitude de dieta larval dessas 

borboletas. Lycaenidae é conhecida por apresentar muitas espécies polífagas assim como 

a maioria dos licenídeos registrada em regiões tropicais (Robbins & Aiello 1982, Fiedler 

1995). Essa ampla dieta parece ser uma característica comum entre as espécies 

neotropicais, porém o conhecimento de suas plantas hospedeiras é ainda limitado para 

determinar padrões de dieta se comparado ao banco de dados de outras regiões 
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biogeográficas (Duarte et al. 2005, Beccaloni et al. 2008, Duarte & Robbins 2009, 

Kaminski & Freitas 2010, Kaminski et al. 2010a, Silva et al. 2011, Kaminski et al. 2012). 

Por outro lado, esses estudos representam importantes esforços que juntamente com 

demais áreas, como a sistemática e a história natural (Duarte et al. 2005, Duarte & 

Robbins 2010, Robbins & Glassberg 2013, Vargas & Duarte 2014), contribuem para 

melhor entendimento da ecologia e evolução de licenídeos neotropicais.  

Estudos recentes têm mostrado que a ocorrência de licenídeos em plantas com 

nectários extraflorais (NEFs) é comum (Kaminski et al. 2012; Bächtold et al. 2013; 

Bächtold & Alves-Silva 2013). Estas plantas em particular, por possuírem NEFs, são 

frequentemente visitadas por uma diversa gama de formigas, muitas das quais se 

associam mutualisticamente com a planta, pois esta última fornece néctar para as formigas 

que atuam na proteção da planta contra herbívoros (Oliveira & Freitas 2004, Lange & 

Del-Claro 2014). Uma vez que estas mesmas formigas atendem insetos mirmecófilos 

(Fiedler 2001, Stadler & Dixon 2005), não seria incomum encontrar uma maior 

abundância e até diversidade de licenídeos em plantas com NEFs. Evidências mostram 

que plantas com NEFs possuem mais formigas que plantas vizinhas sem NEFs (Oliveira 

et al. 1987, Oliveira et al. 1995), especialmente formigas oportunistas que utilizam várias 

fontes de alimento (Yamamoto & Del-Claro 2008). Além disso as fêmeas adultas de 

licenídeos usam formigas como pista visual para oviposição (Pierce & Elgar 1985, 

Wagner & Kurina 1997, Kaminski et al. 2010b). 

A disponibilidade de alimento é também um fator chave para a ocorrência de 

herbívoros florais (Piña et al. 2010). Mesmo em insetos polífagos que ocorrem o ano todo, 

as espécies tendem a selecionar determinadas espécies de plantas. Normalmente a 

abundância, o desenvolvimento, a reprodução e outras características relacionadas à 

performance larval do inseto são superiores em uma planta, relativamente a outras (ver 
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Milne & Walter 2000; Rodrigues et al. 2010). Desta forma, a ocorrência de insetos no 

campo apresenta fortes variações sazonais, que dependem da disponibilidade de suas 

plantas (Braby 1995, Muniz et al. 2012). A sazonalidade é uma característica marcante 

em lagartas registradas em ambientes tropicais como o Cerrado, padrão predominante em 

espécies folívoras (Rodovalho et al. 2007, Scherrer et al. 2010, Diniz e tal. 2012) e 

praticamente desconhecido para lagartas florívoras como os licenídeos (Brown 1993). 

O objetivo deste estudo foi avaliar a ocorrência de licenídeos florívoros de acordo 

com fatores ligados à presença de formigas e disponibilidade de alimento nas plantas. 

Além disso, buscou-se relacionar a presença de licenídeos e de plantas com NEFs. As 

seguintes hipóteses foram estabelecidas (i) a comunidade de licenídeos apresenta 

marcante sazonalidade seguindo o padrão registrado em lagartas do Cerrado; (ii) a 

ocorrência dos licenídeos varia temporalmente de acordo com a disponibilidade de 

alimento; (iii) licenídeos são mais abundantes em plantas com NEFs devido à maior 

frequência de formigas nestas plantas e (iv) as formigas mais frequentes sobre as plantas 

ocupadas por licenídeos são as caracterizadas pelo alto grau de oportunismo ecológico 

influenciado pela presença dos NEFs. 

 

Material e métodos 

 

Área de estudo 

A amostragem de licenídeos, características de suas plantas hospedeiras e registro 

de formigas sobre as mesmas foram realizados no período de maio de 2012 a abril de 

2013. O estudo foi feito em uma área de cerrado localizada na Reserva Ecológica do 

Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia – CCPIU (18º59'S – 48º18'W), Uberlândia, 

Brasil, cuja vegetação é caracterizada pela diversidade de arbustos e árvores conhecida 
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como cerrado sensu scricto (Alves-Silva et al. 2013). O clima da região apresenta estações 

bem definidas, uma estação chuvosa que vai de outubro a março (precipitação, 214 ± 31.6 

mm; temperatura, 23.6 ± 0.2ºC) e uma estação seca que vai de abril a setembro 

(precipitação, 54.6 ± 27 mm; temperatura, 22 ± 0.6ºC). Dados (média ± erro padrão) são 

referentes ao período de estudo os quais foram retirados de acordo com a Estação 

Climatológica da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

Plantas hospedeiras estudadas 

As plantas hospedeiras foram selecionadas a partir de uma lista prévia contendo as 

41 espécies (A. Bächtold, dados não publicados) registradas na mesma área de estudo. 

Para cada espécie de hospedeira foram marcados 20 indivíduos no campo caracterizados 

por similar fenofase (pré-antese), ou seja, todos os indivíduos deveriam apresentar botões 

florais para então iniciar a avaliação. Com isso foram avaliadas 22 espécies, sendo que 

14 delas apresentam NEFs (Banisteriopsis campestris, B. laevifolia, B. malifolia, B. 

stellaris, Bauhia rufa, Bionia coriacea, Caamembeca ulei, Caryocar brasiliense, 

Heteropterys pteropetala, Ouratea hexasperma, O. spectabilis, Peixotoa tomentosa, 

Qualea multiflora e Senna velutina) e as demais oito espécies não possuem NEFs 

(Byrsonima intermedia, Erythroxylum suberosum, Eugenia punicifolia, Evolvulus 

pterocaulon, Matayba guianensis, Myrcia uberabensis, M. variabilis, Struthanthus 

polyanthus). Caamembeca ulei foi a única espécie que foi avaliada através de 15 

indivíduos, devido à baixa abundância desse arbusto no campo. 

 

Licenídeos e formigas 

A ocorrência de imaturos de licenídeos (ovos e larvas) bem como a presença de 

formigas sobre as inflorescências foram registradas quinzenalmente através de uma a 
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quatro amostragens, de acordo com o tempo de duração de floração de cada espécie de 

hospedeiras. Para identificação dos licenídeos, os mesmos foram levados a laboratório 

para criação e obtenção de adultos. A criação dos imaturos foi de acordo com Bächtold 

et al. (2013), com reposição de alimento fresco e limpeza diária de cada pote de criação 

(larvas criadas em potes separados). As formigas, quando não identificadas no campo, 

foram coletadas ao final da última amostragem para serem identificadas com ajuda de 

especialistas. A presença de nectários extraflorais (NEFs) nas hospedeiras foi registrada 

no campo e confirmada pela literatura.  

 

Análises estatísticas 

Os dados quantitativos foram apresentados como média ± erro padrão. Testes 

estatísticos não-paramétricos foram usados sempre que os dados originais, mesmo após 

transformações, não se adequaram à distribuição normal. Para a descrição da comunidade 

de licenídeos foram usados os seguintes índices/parâmetros. 

Riqueza – número de espécies de licenídeos amostradas. 

Índice de diversidade de Simpson (1-D) – representa a probabilidade de que dois 

indivíduos de licenídeos amostrados aleatoriamente pertençam à mesma espécie. O índice 

de Simpson utilizado no estudo varia de 0 (diversidade nula) a 1 (diversidade máxima). 

A fórmula usada foi D = ∑ n(n-1)/N(N-1), onde n se refere à abundância total de cada 

espécie e N é a soma das abundâncias de todas as espécies de licenídeos (Brower & Zarr 

1984). 

Índice de diversidade de Shannon (H’) – leva em consideração a abundância de 

cada espécie para criar um índice de diversidade. Neste estudo foi usado para comparar, 

por exemplo, a abundância de licenídeos em cada espécie de planta hospedeira.  A 
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fórmula usada foi H’ = -∑ [(pi) × ln(pi)], onde é a proporção de cada espécie na amostra. 

Um valor de H’ baixo reflete baixa diversidade (Magurran 1988). 

Índice de dominância – a dominância de cada espécie de licenídeo na comunidade 

foi calculada pela fórmula D%=(n/N).100, onde n é o número total de indivíduos de uma 

dada espécie e N se refere ao total de indivíduos coletados na amostra. As categorias 

foram de dominância foram delimitadas em eudominante >10%; dominante = 5-9%; 

subdominante = 2-4%; eventual = 1% e raro < 1% (adaptado de Friebe 1983). 

 A sazonalidade (ocorrência que segue padrão não-aleatório) de licenídeos foi 

examinada através de estatística circular, utilizando-se a abundância mensal média, a 

riqueza e a diversidade de licenídeos como parâmetros. Através do vetor ‘r’ fornecido 

pelo teste, é possível verificar a intensidade da sazonalidade na ocorrência de licenídeos. 

O vetor ‘r’ varia de 0 a 1, sendo que 1 indica sazonalidade máxima. Além disso, o teste 

também fornece o período em que a abundância de licenídeos foi mais pronunciada 

(Fisher 1996; Morellato et al. 2000; Bächtold et al. 2014).  

 A diferença de  licenídeos (abundância, riqueza e  diversidade)  nas estações seca  

(abril a setembro) e chuvosa (outubro a março) foi comparada com o teste  U de Mann-

Whitney ou o teste t de Student, dependendo da distribuição (normal ou não) dos dados. 

A relação entre as variáveis climáticas e abundância, riqueza e diversidade de licenídeos 

foi examinada com correlações de Pearson. A influência do período de floração de cada 

hospedeira  (em  meses)  sobre  a  abundância  de  licenídeos  avaliada  através  de  teste  

de regressão  linear  simples,  enquanto  que  a  relação  entre  a  disponibilidade  de  

plantas hospedeiras  (número  de  indivíduos  por  mês)  e  a  abundância  mensal  de  

licenídeos  foi verificada  a  partir  do  teste  de  correlação  de  Spearman.  A diferença  

na  produção  de botões florais por espécie de hospedeira  foi comparada através da 

Análise de variância (Anova).  A  proporção  de  botões  florais  produzidos  na  estação  
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seca  e  chuvosa  foi comparada  com  um  teste  G.  A  produção  de  botões  em  plantas  

com  e  sem  NEFs  foi comparada  com  o  teste  U  de  Mann-Whitney.  A  relação  entre  

a  produção  de  botões florais e a abundância de licenídeos por espécie de hospedeira foi 

examinada através de um  teste  de  regressão  linear.  A  relação  entre  o  número  mensal  

de  imaturos  de Allosmaitia strophius e a quantidade mensal (número de indivíduos) de 

suas respectivas plantas hospedeiras registradas em período de floração no campo foi  

verificada através do  teste  de  correlação  de  Spearman.  Esses  mesmos  dados  mensais  

de  registros  de  A. strophius  foram  utilizados  para  examinar  se  houve  alguma  relação  

entre  a  ocorrência dos  mesmos  (imaturos)  e  o  número  de  botões  produzidos  

mensalmente  por  suas respectivas plantas hospedeiras através do teste de correlação de 

Spearman. Enquanto a relação entre a ocorrência de  Rekoa marius (registro mensal de  

imaturos) e os mesmos fatores (número mensal de plantas hospedeiras de R. marius em 

período de floração e o respectivo  número  mensal  de  botões  produzidos)  foram  

avaliados  separadamente através  do  teste  de  correlação  de  Pearson.  A  diferença  na  

proporção  de  licenídeos  amostrados em cada planta foi examinada com um teste G. Este 

teste também foi usado para  verificar  as  diferenças  na  proporção  de  formigas  em  

plantas  com  e  sem  NEFs.  A abundância de  licenídeos em plantas com e sem  NEFs  

foi  verificada com o teste  U de  Mann-Whitney;  já  a  riqueza  e  diversidade  de  

licenídeos  nesses  dois  grupos  de  plantas  foram comparadas com testes t de Student. 

Isolando-se somente as plantas com NEFs, examinou-se se a abundância (%) de 

licenídeos foi maior em plantas com ou sem formigas, e o teste utilizado foi o teste G. 

Considerando-se todas as plantas, tanto com e sem NEFs, a abundância de licenídeos foi 

comparada em plantas com e sem formigas, e para tal utilizou-se o teste U de Mann-

Whitney. A relação entre a abundância de licenídeos de acordo com as diferentes espécies 

de formigas foi verificada com o teste de Kruskal-Wallis. A variação sazonal das formigas 
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foi examinada com estatística circular. A frequência de formigas nas estações seca e 

chuvosa foi comparada com o teste U de Mann-Whitney; a abundância das espécies de 

formigas mais representativas (C. crassus; C. blandus e E. tuberculatum) nas estações 

seca e chuvosa foram comparadas com testes G e a relação entre a frequência dessas três 

espécies de formigas e a proporção de plantas hospedeiras com NEFs ao longo do ano foi 

avaliada através de teste de correlação de Pearson ou Spearman, respectivamente. 

 

 

Resultados 

 

Riqueza e diversidade de licenídeos 

Foram encontradas 176 larvas de licenídeos, divididas em 11 gêneros e 15 

espécies (Tabela 1). Do total de imaturos coletadas no campo, 88.06% (n = 155) foram 

criadas com sucesso em laboratório até o estágio adulto, enquanto que 11.94% (n = 21) 

sofreram mortalidade devido à ação de parasitóides ou por causas desconhecidas. Rekoa 

marius foi a espécie com maior número de registros (frequência) em plantas hospedeiras 

(n = 7 espécies de plantas), seguida por Allosmaitia strophius e Parrhasius polibetes (n = 

5 espécies). Das espécies de licenídeos encontradas, nove delas foram registradas em 

somente uma planta hospedeira. Não houve relação significativa entre a abundância de 

licenídeos e o número de espécies de plantas hospedeiras em que foram amostrados (rs = 

0.4927; n = 15 pares; P > 0.05). Por exemplo, a espécie mais abundante, Panthiades 

phaleros (n = 38 imaturos), foi encontrada somente em Caamembeca ulei, enquanto que 

outras espécies menos abundantes de licenídeos foram registradas em mais plantas 

hospedeiras (Tabela 1). A frequência dos licenídeos também foi baixa, visto que foram 

encontrados somente em 29.83% (n = 88) das plantas examinadas (n = 295 indivíduos de 
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plantas). As espécies eudominantes na comunidade foram P. phaleros, A. strophius e R. 

marius, que juntas foram responsáveis por 63.9% dos licenídeos amostrados no estudo. 

Já as espécies raras (Chlorystrymon telea, Electrostrymon endmyon e Panthiades 

hebraeus) contribuíram com somente 1.8% para a abundância total dos licenídeos. 

O índice de diversidade de Shannon para a comunidade de licenídeos foi de 2.125 

e o índice de Simpson, que é influenciado pelas espécies mais abundantes foi de 0.846, 

indicando uma diversidade alta destes insetos na área de estudo. 

Houve sazonalidade na ocorrência de licenídeos (Rayleigh Z = 11.7085; r = 

0.9757; P < 0.01), sendo que janeiro foi o mês que apresentou a maior abundância de 

imaturos (n = 40) com predomínio da espécie P. phaleros (95%, n = 38), enquanto que 

nos meses de outubro e novembro, nenhum licenídeo foi coletado (Figura 1a). A riqueza 

de espécies foi maior em maio e julho (n = 6 espécies em cada mês) (Rayleigh Z = 

11.9857; r = 0.9994; P < 0.01). A diversidade, por sua vez, foi maior em julho (Rayleigh 

Z = 11.9989; r = 1; P < 0.01) (Figura 1a).  
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Tabela 1. Dados quantitativos (média e erro padrão) de uma comunidade de licenídeos em uma 

área de cerrado. ‘%’ se refere à porcentagem de cada espécie de licenídeo frente à comunidade. 

Ed – eudominante; D – dominante; Sd – subdominante; Ev – eventual; Rr – raro. ‘Plantas’ – se 

refere às espécies botânicas em que cada espécie de licenídeo foi encontrada. Abreviações: Pt - 

Peixotoa tomentosa; Bc - Bionia coriacea; Bs - Banisteriopsis stellaris; Oh -Ouratea 

hexasperma; Mu - Myrcia uberavensis; Bl - Banisteriopsis laevifolia; Os - Ouratea spectabilis; 

Sp - Struthanthus polyanthus; Mg - Matayba guianensis; Cu - Caamembeca ulei ; Hp - 

Heteropterys pteropetala; Ep - Evolvulus pterocaulon; Br - Bauhinia rufa; Sv - Senna velutina; 

Bm - Banisteriopsis malifolia. 

 

Espécies de licenídeos média ± EP (n) % Plantas 

Panthiades phaleros (Linnaeus, 1767) 2.53 ± 2.54 (38) 24.5 (Ed) Cu 

Allosmaitia strophius (Godart [1824]) 2.47 ± 1.43 (37) 23.9 (Ed) Pt; Bs, Bl, Hp 

Rekoa marius (Lucas, 1857) 1.60 ± 0.55 (24) 15.5 (Ed) Bc, Bs, Oh, Mu, Bl, Sv, Bm 

Parrhasius polibetes (Stoll, 1781) 0.87 ± 0.44 (13) 8.4 (D) Os, Oh, Mg, Sv, Bm 

Strymon bubastus (Comstock & Huntington, 

1943) 
0.73 ± 0.73 (11) 7.1 (D) Ep 

Leptotes cassius (Cramer, 1775) 0.53 ± 0.53 (8) 5.2 (D) Bc 

Tmolus venustus (H. Druce, 1907) 0.40 ± 0.19 (6) 3.9 (Sd) Pt, Oh, Mu, Bm 

Strymon mulucha (Hewitson, 1867) 0.27 ± 0.15 (4) 2.6 (Sd) Pt, Mu, Bl 

Thereus ortalus (Godman & Salvin, 1887) 0.27 ± 0.27 (4) 2.6 (Sd) Sp 

Calycopis calor (H. Druce, 1907) 0.20 ± 0.20 (3) 1.9 (Ev) Bc 

Kolana sp. 0.13 ± 0.09 (2) 1.3 (Ev) Os, Bm 

Strymon cyanofusca K. Johnson, Eisele & 

MacPherson, 1990 
0.13 ± 0.13 (2) 1.3 (Ev) Mu 

Chlorystrymon telea (Hewitson, 1868) 0.07 ± 0.07 (1) 0.6 (Rr) Os 

Electrostrymon endmyon (Fabricius, 1775) 0.07 ± 0.07 (1) 0.6 (Rr) Bl 

Panthiades hebraeus (Hewitson, 1867) 0.07 ± 0.07 (1) 0.6 (Rr) Bc 

 

 

Licenídeos e variáveis climáticas 

Comparando-se a comunidade de licenídeos nas estações seca (maio a setembro) 

e chuvosa (outubro a abril) (figura 1b), percebe-se que a abundância destes insetos foi 

maior na estação seca, porém essa diferença não foi estatisticamente observada entre as 

estações (U = 12.5; P > 0.05); a riqueza foi maior (marginalmente significativa) na 

estação seca (t = 2.1530, gl = 10, P > 0.0567). Já a diversidade também foi maior na 

estação seca, porém o teste não foi estatisticamente significativo (t = 1.5740, gl = 10, P > 

0.05) (Figura 1c).   
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Figura 1. (a) Variação temporal na abundância (média ± erro padrão), riqueza e diversidade de 

licenídeos c. (b) Temperatura (ºC) e precipitação (mm) durante o período de estudo. (c) 

Comparação da abundância, riqueza e diversidade (Shannon) de licenídeos, por planta, nas duas 

estações típicas do cerrado. ‘*’ = P < 0.057 (marginalmente significativo), ns – não significativo 

(ver texto para detalhes dos testes). Áreas sombreadas em (a) e (b) correspondem à estação seca. 
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Fenologia das plantas 

 A produção de botões florais das plantas examinadas variou de um a três meses e 

sobreposição da fenologia foi comum, exceto para os meses de novembro, dezembro e 

abril, quando somente uma espécie de planta apresentava botões. Em outubro nenhuma 

planta foi observada com botões florais. Já o mês de janeiro foi o que se verificou uma 

maior sobreposição de plantas florescendo (n = 5), seguido pelos meses de julho e 

fevereiro (n = 4 plantas cada mês; Tabela 2). Além disso, verificou-se que a abundância 

de licenídeos aumentou à medida que o período de floração da planta hospedeira diminuiu 

(r2 = -0.540, F1,13= 15.26,  p = 0. 0018) e que a abundância mensal de imaturos apresentou 

forte correlação com a disponibilidade de plantas hospedeiras (número de indivíduos por 

mês) em período de floração (rs = 0.8077; n = 12 pares; P < 0.01). 

  

Tabela 2. Fenologia reprodutiva baseada na presença/ausência de botões florais nas 15 espécies 

de plantas registradas com licenídeos. Espécies com ‘Nef’ sobrescrito apresentam nectários 

extraflorais. Os meses em cinza representam a estação seca. 

 

Espécies de plantas 

2012 2013 

Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

Peixotoa tomentosa Nef                  

Bionia coriacea Nef                  

Banisteriopsis stellaris Nef                  

Ouratea hexasperma Nef                  

Myrcia uberavensis                  

Banisteriopsis laevifolia Nef                  

Ouratea spectabilis Nef                  

Struthanthus polyanthus                  

Matayba guianensis                    

Caamembeca ulei  Nef                     

Heteropterys pteropetala Nef                    

Evolvulus pterocaulon                    

Bauhinia rufa Nef                    

Senna velutina                     

Banisteriopsis malifolia Nef                         
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A produção de botões florais variou consideravelmente entre as plantas e entre os 

meses do ano. Struthanthus polyanthus se destacou pela alta produção de botões, 

excedendo em 673 vezes o número de botões comparado à produção de Evolvulus 

pterocaulon (F14,285 = 150.3158, P < 0.0001; Tabela 3). A produção de botões alcançou 

um pico em setembro e novembro, enquanto que no mês de outubro nenhum botão floral 

foi verificado (Figura 2). Considerando-se a totalidade das espécies vegetais amostradas, 

a maioria dos botões florais (59%) foi amostrada na estação seca, porém não houve 

diferença significativa na proporção de botões produzidos entre as estações seca e 

chuvosa (G = 3.3577, gl = 1, P > 0.05). Das 15 plantas investigadas no estudo, 66.7% (n 

= 10) possuem NEFs (Tabela 2) e a produção de botões foi significativamente maior nas 

plantas sem NEFs (122819.5 ± 18.99) em comparação com as plantas com NEFs 

(32910.91 ± 14.5) (U = 7366, P < 0.001). 

 

Tabela 3. Produção (média ± erro padrão), em ordem decrescente, dos botões florais nas plantas 

estudadas. Espécies com ‘Nef’ sobrescrito apresentam nectários extraflorais.  

 

Espécie de planta 
Botões florais 

média ± EP 
  

Struthanthus polyanthus 4446.45 ± 405.39 

Matayba guianensis 1348.75 ± 171.91 

Banisteriopsis malifolia Nef 329.41 ± 62.72 

Heteropterys pteroptela Nef 307.18 ± 55.82 

Ouratea spectabilis Nef 302.01 ± 30.80 

Myrcia uberavensis 298.28 ± 41.65 

Ouratea hexasperma Nef 262.04 ± 52.97 

Banisteriopsis laevifolia Nef 259.85 ± 37.63 

Peixotoa tomentosa Nef 86.78 ± 11.62  

Bionia coriacea Nef 43.90 ± 4.97  

Senna velutina 40.90 ± 6.04 

Banisteriopsis stellaris Nef 39.33 ± 7.33  

Bauhinia rufa Nef 8.65 ± 1.40 

Caamembeca ulei Nef 8.53 ± 1.40 

Evolvulus pterocaulon 6.60 ± 0.38 
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Figura 2. Variação temporal (média ± erro padrão) na produção de botões florais nas 15 espécies 

de plantas hospedeiras onde licenídeos foram amostrados. Áreas sombreadas correspondem à 

estação seca. Os dados originais foram log transformados para se adequarem melhor ao gráfico. 

 

Houve uma relação negativa entre a produção de botões e a abundância de 

licenídeos por planta (inclinação da reta = -0.0888; Figura 3), porém o teste não foi 

estatisticamente significativo (F1,13 = 3.5694, r² = 0.2154, P  = 0.0814). 

 

 

Figura 3. Relação entre a abundância de licenídeos e a produção de botões florais por espécie de 

planta hospedeira. A relação entre estas duas variáveis foi negativa, porém não foi 

estatisticamente significativa. 

 

A abundância de licenídeos variou marcadamente entre as plantas, sendo maior 

em Caamembeca ulei. Por outro lado, M. guianensis foi a planta com o menor número de 

licenídeos encontrados (Tabela 4). A diferença na proporção de licenídeos amostrados 

em cada planta foi estatisticamente significativa (G = 69.3403, gl = 14, P < 0.0001).  
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Tabela 4. Abundância (média ± erro padrão), em ordem decrescente, de licenídeos de acordo com 

as plantas amostradas. Espécies com ‘Nef’ sobrescrito apresentam nectários extraflorais.  

 

Espécie de planta 
Licenídeos 

média ± EP (n) 
  

Caamembeca ulei Nef 2.53 ± 2.53 (38) 

Peixotoa tomentosa Nef 1.53 ± 1.15 (23) 

Banisteriopsis laevifolia Nef 1.07 ± 0.54 (16) 

Banisteriopsis malifolia Nef 0.93 ± 0.38 (14) 

Bionia coriacea Nef 0.87 ± 0.38 (13) 

Evolvulus pterocaulon 0.73 ± 0.45 (11) 

Ouratea hexasperma Nef 0.53 ± 0.20 (8) 

Myrcia uberavensis 0.47 ± 0.12 (7) 

Ouratea spectabilis Nef 0.33 ± 0.11 (5) 

Banisteriopsis stellaris Nef 0.27 ± 0.09 (4) 

Heteropterys pteroptela Nef 0.27 ± 0.13 (4) 

Struthanthus polyanthus 0.27 ± 0.12 (4) 

Bauhinia rufa Nef 0.20 ± 0.09 (3) 

Senna velutina 0.20 ± 0.06 (3) 

Matayba guianensis 0.13 ± 0.04 (2) 

 

 

Relação recurso alimentar x dieta oligófaga 

 

 Allosmaitia strophius (n = 37 imaturos) foi encontrada apenas em inflorescências 

de espécies de Malpighiaceae (quatro das seis espécies estudadas; tabela 1) sendo que 

86.5% (n = 32) dos imaturos foram registrados durante os meses na estação seca. A 

ocorrência mensal desse licenídeo oligófago não apresentou correlação com a quantidade 

de plantas hospedeiras em floração (rs = 0.4332; n = 12 pares; P = 0.1594), assim como 

não teve qualquer relação com a quantidade de botões produzidas pelas espécies de 

Malpighiaceae disponíveis no campo (rs = 0.2772; n = 12 pares; P = 0.3830).  

 

Relação recurso alimentar x dieta polífaga 

 

Rekoa marius foi registrada em sete espécies de plantas de diferentes famílias (n = 

24 imaturos) e 66,67% desses imaturos foram registrados durante a estação seca, sendo 

os demais 33,33% registrados durante a estação chuvosa. A população de R. marius 
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mostrou uma ligeira inclinação em ocorrer nos períodos de floração de suas plantas 

hospedeiras (r = 0.5259, gl= 10, P = 0.079), porém essa ocorrência não teve relação com 

a quantidade de botões produzidas por essas plantas (r = 0.4348, gl = 10, P = 0.1577). 

 

Formigas 

 

Licenídeos foram encontrados com as seguintes espécies de formigas: 

Camponotus blandus, C. crassus, Camponotus sp., Ectatomma tuberculatum, E. 

edentatum e Crematogaster sp. Destas as mais frequentes nas plantas foram as espécies 

de Camponotus, que foram encontradas em todas as espécies vegetais, exceto em 

Evolvulus pterocaulon (Figura 4).    
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Figura 4. Frequência (%) das principais espécies de formigas amostradas em todas as plantas 

investigadas para a presença de licenídeos. ‘NEFs’ – nectários extraflorais. ‘Outras formigas’ se 

refere à Crematogaster sp. e à Camponotus sp. 

 

 As formigas foram significativamente mais frequentes em indivíduos de plantas 

com NEFs (78% dos registros) do que em plantas sem estas estruturas (G = 45.7187, gl 

= 1, P < 0.0001) (Figura 5a). No entanto, mesmo em plantas sem NEFs, formigas foram 

observadas em alguns indivíduos marcados (Figura 4), principalmente em Myrcia 

uberavensis, onde 50% dos indivíduos possuíam Camponotus (blandus e crassus). Em 

comparação, M. guianensis apresentou baixa frequência de formigas, sendo estas 

registradas em 30% dos indivíduos. 

Setenta porcento dos registros de licenídeos (n = 62 indivíduos de plantas) 

ocorreram em plantas com NEFs. Além disso, a abundância de licenídeos foi muito maior 

em plantas com NEFs (n = 10 espécies de plantas e n = 128 licenídeos) comparado às 

plantas sem NEFs (n = 5 espécies de plantas e n = 27 licenídeos) (U = 491.5, P < 0.01) 



 

 

63 
 

(Figura 5b). A riqueza e diversidade de licenídeos também foram maiores em plantas com 

NEFs, embora de forma não significativa (riqueza: t = 0.5672, gl = 13, P > 0.05; 

diversidade t = 0.2258, df = 13, P > 0.05) (Figura 5c).  

Quando foram consideradas somente as plantas com NEFs (n = 10 espécies de 

plantas e n = 126 licenídeos), notou-se que 90% dos imaturos ocorreram em plantas com 

formigas (Figura 5d), indicando uma relação significativa entre a presença de licenídeos 

e formigas em plantas com NEFs (G = 73.6128, gl = 1, P < 0.0001). 

 

 

Figura 5. (a) Frequência de formigas em plantas com e sem nectários extraflorais (NEFs). (b) 

Abundância média (± DP) de licenídeos amostrados em plantas com e sem NEFs. (c) Riqueza e 

diversidade média (± DP) de licenídeos em plantas com e sem NEFs. (d) Abundância relativa de 

licenídeos de acordo com a presença de NEFs e de formigas nas plantas. ‘*’ indica diferença 

estatística (ver texto); ‘ns’ – diferenças estatisticamente não significativas. 
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Considerando-se todas as plantas, tanto com e sem NEFs, a maioria dos imaturos 

de licenídeos (80.65%; n = 125 imaturos) foi encontrada em plantas com formigas (U = 

59.5; P < 0.05) (Figura 6a) e houve uma predominância (porém não significativa) de 

licenídeos em plantas com C. blandus (34.16%; n = 53 licenídeos) (H = 5.8145; gl = 3; P 

> 0.05) (Figura 6b). 

Figura 6. (a) Abundância de licenídeos (média ± EP) em plantas com e sem formigas. O símbolo 

‘*’ indica diferença significativa de acordo com o teste U de Mann-Whitney. (b) Abundância de 

licenídeos (média ± EP) de acordo com as diferentes espécies de formigas.  

 

A ocorrência de cada espécie de licenídeo variou em relação às formigas e ainda 

que a maioria dos imaturos tenha sido encontrada em plantas com formigas, algumas 

espécies de licenídeos, como S. bubastus e S. cyanofusca, foram amostrados somente em 

plantas sem formigas (Figura 7). 
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Figura 7. Licenídeos (%) amostrados em plantas com as diferentes espécies de formigas e em 

plantas sem formigas. 

 

 As formigas, assim como os licenídeos apresentaram variação temporal (Figura 

8a) cuja ocorrência tende a ser maior na estação seca (maio a setembro), onde 58% (± 

4.94%) das plantas possuíam formigas, enquanto que na estação chuvosa este valor foi de 

34% (13.50%), porém esta diferença não foi significativa (U = 7, P > 0.05). As três 

espécies de formigas mais comuns no estudo (C. blandus, C. crassus e E. tuberculatum) 

foram mais frequentemente encontradas na estação seca (C. blandus: G = 9.1401, gl = 1, 

P < 0.01; C. crassus: G = 16.2624, gl = 1, P < 0.0001; E. tuberculatum: G = 18.1991, gl 

= 1, P < 0.0001) (Figura 8b). Além disso, a frequência dessas três espécies de formigas 

mostrou relação positiva com a proporção de plantas com NEFs presentes ao longo do 

ano (C. blandus: r = 0.7279, gl = 10, P < 0.01; C. crassus: r =0.6191, P < 0.05, gl = 10, 

P < 0.05; E. tuberculatum: rs = 0.7715, n = 12 pares, P < 0.01) (Figura 8c).  



 

 

66 
 

 

Figura 8. (a) Variação temporal da frequência de plantas ocupadas por espécies de formigas mais 

comuns no estudo juntamente com a variação de licenídeos; (b) Comparação da frequência de 

espécies de formigas de acordo com as estações do ano; (c) Proporção de plantas hospedeiras com 

nectários extraflorais registrados durante o estudo. 
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Discussão 

 

A comunidade de licenídeos florívoros estudada no cerrado apresentou variação 

temporal com considerável inclinação sazonal. A riqueza, a diversidade e a abundância 

dos licenídeos foram maiores na estação seca, embora sem significância estatística para 

diversidade e abundância. Considerando essa tendência sazonal dos licenídeos, nosso 

estudo corrobora o padrão encontrado para lagartas do cerrado (Morais et al. 1999, 

Rodovalho et al. 2007, Scherrer et al. 2010) uma vez que a ocorrência desses insetos foi 

mais frequente durante a estação seca. Contudo, esse padrão é baseado em espécies 

folívoras, dieta predominante entre a fauna de lepidópteros do Cerrado e que corresponde 

ao grupo de lepidótepteros mais bem conhecido (Brown & Gifford 2002, Morais et al. 

2009) quando comparado às lagartas florívoras aqui estudadas. 

Para herbívoros florais, alimentar-se de recursos como botões e flores pode ser 

vantajoso, pois comparado às folhas, as partes reprodutivas da planta tendem a ser mais 

nutritivas contendo baixo teor de fibras e diferentes defesas químicas influenciando assim 

positivamente o desenvolvimentos das larvas (Held & Potter 2004, Smallegange et al. 

2007). Por outro lado, botões e flores são recursos efêmeros cuja fenologia pode limitar 

a ocorrência de seus herbívoros (Phillimore et al. 2012). Nosso estudo abordou dois 

importantes fatores relacionados à disponibilidade de alimento: a oferta temporal (período 

de floração das hospedeiras) e a oferta quantitativa (a produção de botões). Para o 

primeiro fator, verificou-se que a maioiria dos licenideos utilizaram plantas hospedeiras 

com períodos curtos de floração, enquanto que para o segundo fator, a comunidade de 

licenídeos mostrou uma tendência em selecionar plantas que produzem menor quantidade 

de botões. Ambos os fatores foram utilizados para avaliar uma comunidade composta por 

diferentes espécies de licenídeos caracterizados por diferentes amplitudes de dietas 

(oligofagia e polifagia). No caso de A. strophius, o fato de suas larvas utilizarem apenas 
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inflorescências de plantas de Malpighiaceae (Kaminski & Freitas 2010) condiciona o 

licenídeo a uma maior depedência sobre a floração de suas hospedeiras do que uma 

espécie com dieta mais ampla como Rekoa marius (Monteiro 1991). Nosso estudo 

mostrou que a disponibilidade temporal de recursos e a quantidade são fatores que podem 

condicionar a ocorrência de imaturos de A. strophius, possivelmente sem restringir essa 

população em escala local uma vez que sua população não variou conforme os recursos 

disponíveis. Por outro lado, a população amostrada de R. marius revelou uma certa 

tendência em acompanhar o período de floração de suas plantas hospedeiras, 

possivelmente sob a vantagem de ter mais opções de recursos localmente. Assim como 

as espécies de licenideos se diferem quanto à dieta, as plantas hospedeiras também 

apresentam características intrínsecas (físicas, químicas e morfológicas) que interferem 

no comportamento de oviposição das borboletas (Thompson & Pellmyr 1991, Mugrabi-

Oliveira & Moreira 1996, Rodrigues et al. 2010) e que podem explicar a seleção de 

plantas e consequentemente a ocorrência de licenídeos florívoros em ambientes sazonais 

como o cerrado. 

 Uma característica comum encontrada na maioria das plantas utilizadas pela 

comunidade de licenídeos no cerrado foi a presença de NEFs e consequentemente, a 

presença de formigas. Por um lado, esse resultado é esperado visto o comum registro de 

lagartas de licenídeos tropicais em plantas com NEFs somado ao fato da riqueza de 

plantas que possuem NEFs em regiões tropicais como o cerrado (Fiedler 1994, Oliveira 

& Freitas 2004, Kaminski et al. 2012, Bächtold et al. 2013). Por outro, esse resultado 

contraria a idéia geral de Fiedler (1995), o qual sugere que licenídeos não possuem 

preferências por plantas hospedeiras com NEFs, em vista do baixo número de registro de 

hospedeiras conhecidas por possuírem NEFs e também pela baixa representatividade de 

licenídeos mirmecófilos cuja associação estável com formigas (caracterizada pela 
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funcionalidade do DNO nas larvas) capacita as larvas a explorar espaço livre de inimigos, 

o que é decorrente da presença de formigas (Atsatt 1981). De fato, a extrema carência de 

informações sobre a fauna de licenídeos neotropicais e suas plantas hospedeiras (mas veja 

Beccaloni et al. 2008, Silva et al. 2011, Kaminsi et al. 2012) pode apontar para padrões 

ecológicos esperados não condizentes com os dados observados. Além do mais, 

caracterizar o grau de mirmecofilia através da funcionalidade do DNO presente na larva 

é cabível de diferentes opiniões. Enquanto alguns trabalhos consideram apenas a 

existência do órgão DNO como responsável pela estabilidade da associação com formigas 

(Kitching & Luke 1985), demais trabalhos acreditam que as larvas devem ser capazes de 

produzir líquido açucarado através do DNO para manterem associadas às formigas (ver 

Pierce et al. 2002). Para licenídeos neotropicais, o que se tem mostrado é a presença de 

espécies mirmecófilas facultativas e algumas espécies não associadas às formigas (e.g. 

Robbins 1991; Ballmer & Pratt 1988; Duarte et al. 2005) e entre as mirmecófilas, larvas 

que são atendidas mesmo sem a produção do líquido pelo DNO (Kaminski et al. 2012, 

Silva et al. in press). Esses e demais licenídeos mirmecófilos facultativos caracterizam a 

comunidade estudada aqui no qual revela em utilizar plantas com NEFs e, por 

conseguinte, plantas visitadas por formigas. 

Associações mirmecófilas facultativas são também muito comuns e amplamente 

conhecidas a nível global (Fiedler 2006) e tal sucesso tem sido creditado ao alto grau de 

oportunismo ecológico registrado e em sistemas mirmecófilos mediados pela presença de 

plantas com NEFs (Fiedler 2001) e pelo baixo custo da associação para as larvas de 

licenídeos (Wagner 1993, Kaminski & Rodrigues 2011). De acordo com o presente 

estudo, as principais espécies de formigas encontradas em plantas ocupadas por 

licenídeos são caracterizadas pela ecologia oportunista. Camponotus blandus, C. crassus 

e E. tuberculatum são onívoras, comumente registradas em plantas com NEFs no cerrado 
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(Oliveira & Freitas 2004, Lange et al. 2013), e são conhecidas por estabelecer associações 

facultativas com licenideos (Fiedler 1991, Robbins 1991, Kaminski et al. 2012). O 

presente estudo mostrou também que a presença dessas três espécies de formigas está 

fortemente relacionada com a presença de plantas com NEFs, o que evidencia a 

importância desse recurso pelo fato de atrair formigas sobre as plantas, influenciando 

assim na seleção de plantas hospedeiras por parte dos licenídeos. Estudos têm apontado 

NEFs como fundamentais sobre a manutenção de associações mirmecófilas, incluindo 

organismos trofobiontes como afídeos e licenídeos (Engel 2001, Fiedler 2006, Vilela et 

al. 2014). No caso de licenídeos, o fato de espécies facultativas também utilizarem 

formigas como pistas visuais (Wagner & Kurina 1997, Kaminski et al. 2010b), reforça a 

discussão de que plantas que apresentam recursos energéticos podem aumentar a 

previsibilidade da presença de formigas, como os NEFs, influenciando a manutenção de 

associações mirmecófilas entre formigas e licenídeos (Atsatt 1981, Del-Claro & Oliveira 

1993). Pois não basta a presença de formiga durante a seleção da plantas, mas também é 

necessária a frequência constante das formigas durante o desenvolvimento larval do 

licenídeo sobre a planta para assegurar que as larvas sejam atendidas (Trager et al. 2013). 

Em resumo, nosso estudo mostrou que licenídeos florívoros selecionam plantas 

hospedeiras com NEFs no cerrado, e estes são responsáveis pela presença marcante de 

espécies de formigas caracterizadas pelo alto grau de oportunismo ecológico, como é o 

caso de C. blandus, C. crassus e Ectatomma tuberculatum. Demais fatores como 

características nutricionais das plantas e a presença de predadores e parasitóides também 

devem ser considerados, pois podem influenciar o padrão de uso de plantas hospedeiras 

(Lill et al. 2002, Scherrer et al. 2010). Ademais, o comportamento de atendimento das 

formigas no campo também revela ser promissor para compreender sistemas de interação 

entre formiga e borboleta (Kaminski & Rodrigues 2011). 
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O papel das formigas atendentes sobre a seleção de plantas hospedeiras e 

parasitismo de ovos em duas borboletas mirmecófilas facultativas 

 

Alexandra Bächtold, Estevão Alves-Silva, Lucas A. Kaminski & Kleber Del-Claro 

 

Resumo 

Para o comportamento de oviposição em borboletas mirmecófilas é esperado que 

possam fêmeas selecionem suas plantas baseado na presença de formigas uma vez que tal 

escolha pode aumentar a sobrevivência de sua prole. Muitas das larvas mirmecófilas 

podem produzir líquido que servem de alimento às formigas, em troca, as formigas 

protegem as larvas contra seus inimigos naturais. Entretanto, uma abordagem raramente 

investigada é se formigas parceiras podem também estender seu comportamento 

defensivo aos ovos de licenídeos. Aqui nós investigamos se o padrão de oviposição 

relacionado à formiga de Allosmaitia strophius e de Rekoa marius. Então nós 

comparamos o parasitismo de ovos de acordo com a presença de formigas. A oviposição 

dos licenídeos e o parasitismo de ovos (%) foram comparados experimentalmente entre 

ramos com e sem formigas. A planta estudada, Heteropterys byrsonimifolia, é um arbusto 

que possui nectários extraflorais e assim visitados por várias espécies de formigas. Foram 

amostrados 280 ovos, dos quais 39.65% pertencem a A. strophius e 60.35% to R. marius. 

Ambas as espécies de licenídeos foram significativamente mais abundantes em ramos 

com formigas, especialmente  em ramos com formigas Camponotus crassus e C. blandus, 

duas espécies de formigas conhecidas por atender larvas de licenídeos.  O parasitismo de 

A.strophius e de R. marius foi 4.5 e 2.4 vezes maior, respectivamente, em ramos 

tratamento (sem formigas), mas os resultados não foram estatisticamente significativos. 

Nosso estudo mostra que a seleção de plantas hospedeiras mediadas por formigas em 
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licenídeos pode ser mais comum do que o esperado, e não apenas restrito à espécies com 

mirmecofilia obrigatória. Formigas atendentes podem ser consideradas ineficientes 

quanto à proteção de ovos de licenídeos, porque ao contrário das larvas, as quais secretam 

líquidos açucarados, ovos não oferecem recurso óbvio às formigas. Formigas podem 

afugentar os parasitóides das larvas, de acordo com estudos, porém nossos resultados 

mostram que interações positivas entre licenídeos e formigas são condicionais e podem 

depender da ontogenia dos imaturos.  

 

Palavras-chave: Allosmaitia,  Cerrado,  Camponotus, Heteropterys, Lycaenidae, Rekoa 

 

Introdução 

Formigas são importantes inimigos naturais de larvas de lepidópteros (Scoble 1995; 

Salazar & Whitman 2001) e muitas espécies tem desenvolvido defesas contra formigas, 

como escolos, camuflagem, impalatabilidade e se esconder em refúgios (Dyer 1997; 

Seufert & Fiedler 1996; Bächtold & Alves-Silva 2013). Em alguns casos, as fêmeas 

adultas podem visualmente detectar a presença de formigas predadoras e assim evitar 

ovipor onde o risco de predação é maior (Schmitz et al. 2004, Sendoya et al. 2009). 

No entanto, para um grupo de borboletas, Lycaenidae, a presença de formigas sobre 

as plantas hospedeiras é vantajoso (Fraser et al. 2002), visto que as larvas de muitas 

espécies dessa família são mirmecófilas (Heath & Claassens 2003), sendo atendidas ao 

invés de atacadas por formigas durante o estágio larval  (Fiedler 1991; Pierce et al. 2002). 

As larvas de licenídeos possuem órgãos altamente especializados nas interações com 

formigas ao final do seu abdome. Esses órgãos são responsáveis pela liberação de líquido 

alimentar rico em aminoácidos os quais podem apaziguar a agressividade das formigas 
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ou atrair operárias em sua proximidade (Malicky 1970; Ballmer & Pratt 1988, 1991; 

Fiedler et al. 1992; Daniels et al. 2005). 

Sabendo que formigas atendentes protegem seus parceiros, organismos trofobiontes 

(p.e. membracídeos, afídeos e larvas de borboletas) contra inimigos naturais (veja Del-

Claro 2004; Stadler & Dixon 2008), é esperado que fêmeas de borboletas mirmecófilas 

usem formigas como pista para oviposição durante a seleção de plantas hospedeiras 

(Atsatt 1981b; Thompson & Pellmyr 1991; Seufert &Fiedler 1996). Kaminski et al. 

(2010) demonstrou que larvas de licenídeo ocorrem predominantemente em plantas onde 

as formigas estavam presentes, mas outros fatores como a presença de outros 

mirmecófilos estavam também envolvidos (veja também Rodrigues et al. 2010). De 

acordo com a literatura mais recente, poucos foram os estudos conduzidos em áreas da 

região neotropical com o objetivo de determinar se a oviposição por fêmeas de licenídeos 

é guiada por formigas e a importância da identidade da formiga nesta interação. Por 

exemplo, Camponotus é conhecido por ser uma importante formiga parceira de licenídeos 

(Monteiro 1991; Fiedler et al. 2001; Kaminski et al. 2010; Kaminski & Rodrigues 2011; 

Alves-Silva et al. 2013a),  mas o papel de outras espécies de formigas ainda é 

desconhecido (Fiedler 2006).  

Uma vez que fêmeas de licenídeos são propensas a escolher plantas baseado na 

presença de formigas (Wagner & Kurina 1997; Kaminski et al. 2010; Tragger et al. 2013), 

os fatores responsáveis pela manutenção das formigas sobre a planta são indiretamente 

importantes para a ocorrência das larvas. Nesse contexto, plantas com nectários 

extraflorais são promissores para estudos envolvendo interações licenídeos-formigas, 

mas até agora essa abordagem tem sido muito pouco explorada (Kaminski & Freitas 2010; 

Alves-Silva et al. 2013), especialmente nos neotrópicos onde plantas com NEFs são 

comuns. 
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Mesmo com os avanços para compreender as relações licenídeo-formiga (Cushman 

1994; Weeks 2003; Forister et al. 2011, Hojo et al. 2014), duas hipóteses precisam ser 

melhor esclarecidas. A primeira é se formigas que se alimentam em nectários extraflorais 

apresentam efeito positivo sobre a oviposição de licenídeos facultativos (Wagner & 

Kurina 1997). A segunda é ainda mais intrigante e refere-se ao fato se formigas podem 

também proteger os ovos de licenídeos contra parasitóides  (Attsat 1981b; Pierce & Mead 

1981; Weeks 2003).  

Em associações mirmecófilas, formigas podem as vezes estender seu 

comportamento defensive aos ovos de seus parceiros trofobiontes, portanto diminuendo 

o parasitismo de ovos (veja Atsatt 1981b; Gibernau & Dejean 2001). Entretanto, em 

sistemas licenídeos-formigas pouco se sabe se a presença de formigas realmente afeta o 

parasitismo de ovos, até porque a maioria dos estudos tem focado sobre os inimigos 

naturais das larvas (Pierce & Easteal 1986; Seufert & Fiedler 1999; Weeks 2003; 

Rodrigues et al. 2010; Kaminski et al. 2010). E até onde sabemos, apenas dois estudos 

(ambos com species mirmecófilas obrigatórias) tem avaliado o efeito de formigas sobre 

as taxas de parasitismo de ovos de licenídeos. Atsatt (1981b) encontrou baixo parasitismo 

de ovos em plantas com formigas enquanto Pierce et al. (1987) não registrou qualquer 

efeito da presença de formigas sobre o parasitismo de ovos. 

 No presente estudo nós investigamos experimentalmente (i) o papel da 

comunidade de formigas (que se alimentam em nectários extraflorais) como pista de 

oviposição para duas espécies de licenídeos neotropicais; e (ii) o efeito das formigas sobre 

as taxas de parasitismo de ovos. Os resultados foram comparados entre plantas com 

formigas e plantas em que as formigas foram excluídas. Para isso, formulamos as 

seguintes hipóteses: (ia) um efeito positivo da presença de formigas sobre a abundância 

de licenídeos (i.e. formigas usadas como pista por fêmeas de licenídeos) e (iia) um efeito 
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negativo das formigas sobre as taxas de parasitismo de ovos. Esse estudo é o primeiro 

que ajuda a compreender como formigas associadas afetam as taxas de parasitismo de 

ovos nos neotrópicos, o que pode esclarecer a relativa influência das formigas no 

mutualismo com essas borboletas. 

 

 

 

Material e métodos  

Sistema estudado 

 

O trabalho de campo foi realizado em área de cerrado sensu strictu localizada na 

Reserva Ecológica do Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia – CCPIU (18º59'S – 

48º18'W) em Uberlândia, Minas Gerais, no período de maio a agosto de 2012, o qual 

correspondeu ao período de floração da planta estudada (veja abaixo). Essa área é 

caracterizada pela presença de arbustos e árvores variando de 2 a 4 m de altura. O clima 

apresenta duas estações bem definidas: um verão chuvoso (outubro a abril) o qual 

concentra mais de 90% da média anual de precipitação; e um inverno seco (maio a 

setembro) caracterizado pelas temperaturas mais amenas (~22ºC) e baixa umidade 

(<50%) (Laboratório de Climatologia, Universidade Federal de Uberlândia).  

A planta estudada, Heteropterys byrsonimifolia A. Juss (Malpighiaceae, daqui pra 

frente Heteropterys) é um arbusto com nectários extraflorais que raramente excede 2 m 

de altura. A fenologia da floração dessa espécie é fortemente sazonal, ocorrendo nos 

meses de junho e julho. As flores de Heteropterys têm três cm de diâmetro, são amarelas 

e pentâmeras com cinco pétalas livres entre si. Os botões florais são amarelos, possuem 

três cm de diâmetro e são cercas por oito glândulas de óleo. Na base da folha há um par 
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de nectários extraflorais (NEFs), os quais são ativos durante a floração. Durante esse 

período específico, muitas formigas ocupam a planta, especialmente Camponotus spp. 

Assim como outras espécies de Malpighiaceae, as inflorescências de Heteropterys são 

recurso alimentar para muitas espécies de licenídeos, incluindo Allosmaitia strophius 

(Godart, 1824) e Rekoa marius (Lucas, 1857) (Monteiro 1991; Kaminski & Freitas 2010; 

Silva et al. 2011; Bächtold et al. 2013). 

As larvas de A. strophius e R. marius são florívoras, com ampla distribuição 

geográfica nos neotrópicos, sendo encontradas desde o sul dos Estados Unidos até a 

Argentina(Robbins 1991; Kaminski & Freitas 2010). As fêmeas de ambas as espécies põe 

seus ovos de forma isolada nos botões florais. As larvas de A. strophius são especializadas 

em Malpighiaceae (oligófagas) e possuem órgão nectarífero dorsal não-funcional (DNO 

– estrutura que libera líquido açucarado), mas pode ser ocasionalmente antenada por 

Camponotus (Kaminski & Freitas 2010; Silva et al. in press). Rekoa marius apresenta 

uma dieta larval mais ampla (polifagia) quando considerada a vegetação do cerrado. Por 

exemplo, na área de estudo, R. marius é encontrada ao longo de todo o ano e tem sido 

registrada em 21 espécies de plantas (em oito famílias), sendo que duas dessas plantas 

florescem concomitantemente com Heteropterys. As larvas de R. marius possuem DNO 

funcional e são atendidas por várias espécies de formigas (Monteiro 1991, 2000). Em 

geral, plantas da família Malpighiaceae são importantes hospedeiras tanto para A. 

strophius como para R. marius no Brasil (Monteiro 2000; Kaminski & Freitas 2010; 

Bächtold et al. 2013). 

 

Amostragem e delineamento experimental 

A busca por indivíduos de Heteropterys ocorreu em uma área de aproximadamente 

10 ha dentro da área de estudo. Essa área foi caracterizada pela ausência de grandes 
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árvores e pela presença de gramíneas e arbustos, não excedendo em 1.5 m de altura. Nesse 

local, indivíduos de Heteropterys receberam luz solar direta e lateralmente ao longo do 

dia. Arbustos de Heteropterys foram marcados na última semana de maio, antecedendo à 

produção de suas estruturas reprodutivas sendo que foram encontrados, ao todo, 18 

indivíduos dentro dessa área.  Heteropterys não é uma espécie abundante na área de 

estudo, porém suporta uma fauna abundante de licenídeos, motivo esse que nos levou a 

estudar essa espécie particular de Malpighiaceae. 

Para avaliar os efeitos da presença/ausência de formigas sobre a oviposição dos 

licenídeos, foram utilizados dois ramos para cada indivíduo de Heteropterys (n = 18 

plantas) para o delineamento experimental. Foi aplicado uma resina atóxica 

(Tanglefoot™) na  base de cada um dos ramos ‘tratamento’ para impedir o acesso das 

formigas. De forma a controlar o efeito da resina, Tanglefoot foi aplicada apenas em um 

dos lados dos ramos ‘controle’, permitindo assim a passagem das formigas sobre toda a 

planta. Gramíneas, folhas e outros ramos que pudessem servir de acesso às formigas aos 

ramos ‘tratamento’ foram removidos ou cortados. Quando necessário, a resina foi 

reaplicada aos ramos para assegurar que as formigas não tivessem acesso nos ramos 

‘tratamento’. 

Ovos de licenídeos foram amostrados ao início da floração de Heteroptery. As 

plantas foram visitadas três vezes durante o período de floração (8,18 e 25 de junho). A 

cada visita os ovos e larvas foram removidos das plantas. Concomitantemente à 

amostragem de licenídeos, as espécies de formigas foram também verificadas para cada 

indivíduo marcado (em ramos ‘controle’). Em agosto foi observado o término da fenofase 

de floração das plantas, finalizando assim o estudo no campo visto que as larvas (A. 

strophius e R. marius) se alimentam estritamente de botões florais e flores. Considerando 

que os experimentos foram realizados durante o período de maior abundância das 
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borboletas na área (A. Bächtold, dados não publicados), as decisões de oviposição foram 

assumidas ser independentes (i.e., feito por diferentes fêmeas) (conforme Kaminski et al. 

2010).  

Ovos de licenídeos foram cuidadosamente coletados de ramos ‘tratamento’ e 

‘controle’, mantidos individualmente em potes transparentes de plástico e levados a 

laboratório onde foram criados até o estágio adulto seguindo Bächtold et al. (2013). Ovos 

parasitados foram facilmente reconhecidos no campo devido à coloração acinzentada, em 

contraste à coloração branca de ovos saudáveis. Assim, os ovos parasitados foram 

coletados e mantidos individualmente em potes pequenos (30 mL) até a emergência do 

parasitóide. 

Durante o trabalho de campo e a amostragem de licenídeos, observações foram 

realizadas em cada planta de modo a examinar o comportamento das formigas sobre os 

ovos (se as formigas antenavam os ovos). Ao total foram 30h de observações ad libitum 

o que nos permitiu verificar a possibilidade de haver variação sobre a comunidade de 

formigas durante o período do estudo. Ao finalizar o trabalho de campo (início do mês de 

julho), as espécies de formigas de cada arbusto foram coletadas e identificadas. Seis 

espécies pertencentes a quatro subfamílias foram encontradas em Heteropterys: 

Camponotus blandus (Smith 1858), C. crassus (Mayr, 1862) (Formicinae); 

Crematogaster sp., Pheidole sp. (Myrmicinae); Brachymyrmex sp. (Formicinae), e 

Dorymyrmex sp. (Dolichoderinae). Houve variação na frequência entre as espécies, sendo 

que  C. blandus, C. crassus e Crematogaster sp. foram registradas em sete, seis e dois 

arbustos respectivamente; as demais espécies de formigas foram registradas apenas em 

um arbusto cada. Não houve sobreposição entre as espécies de formigas sobre o mesmo 

arbusto, tanto é que todas as espécies foram consistentes sobre as plantas ao longo do 

tempo de estudo.  
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Análises estatísticas 

Os dados quantitativos são apresentados através de média ± EP (erro padrão médio). 

A comparação entre a abundância cumulativa de ovos de A. strophius e de R. marius em 

Heteroptery foi feita através do teste t de Student (dados transformados em log+1). Os 

efeitos da presença de formigas sobre a oviposição (abundância de ovos) para ambos os 

licenídeos foram avaliados através de modelo linear generalizado misto (ou generalized 

linear mixed-effects test – GLMM) assumindo distribuição de erro Poisson e log link (um 

modelo para cada espécie de licenídeo). O efeito da identidade das formigas sobre a taxa 

de parasitismo (%) foi também examinada através de GLMM com distribuição de erro 

binomial e log link. A porcentagem de parasitismo de ovos foi calculada pelo número de 

ovos parasitados dividido pelo número total de ovos. Os GLMMs foram ajustados 

considerando a presença/ausência de formigas e a identidade de formigas como fatores 

fixos e as plantas (n = 18) o tempo de amostragem (8, 18 e 25 de junho) como efeitos 

aleatórios. A presença/ausência de formigas e a identidade de formigas (Camponotus 

blandus, C. crassus e outras) foram assumidas como variáveis categóricas e a abundância 

de licenídeos e o parasitismo de ovos como interceptos. Todos os modelos foram feitos 

no programa R do pacote estatístico v. 3.0.1 (R Development Core Team 2012), 

utilizando a função ‘glmer’ do pacote ‘lme4’. Valores dos critérios de informação de 

Akaike (AIC) foram utilizados para escolha do melhor modelo de nossas análises. A 

comparação entre a abundância de ovos de licenídeos de acordo com cada espécie de 

formiga foi feita através de teste G. Esse teste foi também utilizado para examinar o 

parasitismo de ovos em plantas com diferentes espécies de formigas. 
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Resultados 

 

Foram coletados 280 ovos de licenídeos em Heteropterys, dos quais 39.65% (n = 

111 ovos; 6.17 ± 1.01 ovos por planta) pertenceram a A. strophius e 60.35% (n = 169 

ovos; 9.39 ± 2.04 ovos por planta) pertenceram a R. marius (t17 = 1.8450; P > 0.05). A 

abundância de ambas as espécies foi constante sobre o tempo e os modelos (GLMMs) 

mostraram que ovos foram significativamente mais abundantes em ramos onde as 

formigas estavam presentes (Fig. 1, Tabela 1).  O número de ovos de A. strophius em 

ramos com formigas foi 3.4 vezes maior em comparação aos ramos sem formigas (n = 86 

e 25, respectivamente). Essa tendência foi observada também em R. marius, cujo número 

de ovos foi 2.3 vezes maior em ramos com a presença de formigas em relação aos ramos 

onde as formigas foram experimentalmente excluídas (n = 118 e 51, respectivamente). O 

teste revelou que não houve variação temporal no número de ovos de A. strophius em 

plantas com cada espécie de formigas, exceto em plantas ocupadas por C. blandus (Tabela 

1).  Dos 86 ovos de A. strophius encontrados em ramos com formigas, a maioria deles 

estava em plantas ocupadas por C. blandus (G = 31.8805; df = 2; P < 0.0001). Para R. 

marius, os ovos foram predominantemente encontrados em ramos com C. crassus (G = 

10.9755; df = 2; P < 0.01) (Fig. 2). 
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Figura 1. Abundância (média ± EP, por planta) of (a) Allosmaitia strophius e(b) Rekoa marius 

de acordo com o período de amostragem  e a presença e ausência de formigas em Heteropterys.  

 

 

Tabela 1. Resultados dos  modelos lineares generalizados mistos (GLMMs ) testando os efeitos  

da presença/ausência de formigas e identidade das formigas (Camponotus blandus, C. crassus e  

‘outras’) sobre a abundância e parasitismo (%) de Allosmaitia strophius e de Rekoa marius em 

Heteropterys. ‘Outras’ formigas correspodem a Crematogaster sp., Brachymyrmex sp. e 

Dorymyrmex sp.  

 

 

Allosmatia strophius (oviposição)   Rekoa marius (oviposição) 

Variáveis Estim. SE z p  Variáveis Estim. SE z p 

Presença 1.236 0.233 5.29 <0.0001  Presença 0.838 0.168 4.97 <0.0001 

Identidade      Identidade     

C. blandus 0.275 0.576 0.04 <0.01  C. blandus 0.33 0.587 0.12 <0.05 

C. crassus -0.273 0.38 -0.72 0.472  C. crassus 0.672 0.465 1.44 0.149 

Outras -0.174 0.382 -0.45 0.65   Outras 0.503 0.494 1.02 0.309 

Allosmatia strophius ( parasitismo)   Rekoa marius (parasitismo) 

Variáveis Estim. SE z p  Variáveis Estim. SE z p 

Presença 0.078 0.538 0.15 0.884  Presença -0.057 0.376 -0.15 0.879 

Identidade      Identidade     

C. blandus 0.629 0.638 0.72 0.353  C. blandus 0.452 0.588 0.37 0.593 

C. crassus -0.054 0.577 -0.1 0.925  C. crassus 0.073 0.449 0.16 0.87 

Outras -0.241 0.675 -0.36 0.72   Outras 0.531 0.498 1.07 0.287 
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Figura 2. Frequência relativa (%) de ovos de licenídeos de acordo com a presença de Camponotus 

blandus, C. crassus e ‘outras’ formigas (Crematogaster sp., Brachymyrmex sp., Dorymyrmex sp. 

e Pheidole sp.) em Heteropterys. Números dentro dos parênteses correspondem a frequência 

absoluta de ovos. 

 

 
 
Figura 3 (a) Parasitismo de ovos (média ± EP, %) de Allosmaitia strophius e de Rekoa marius; 

em ambas as espécies o parasitismo de ovos foi maior, embora não demonstrado estatisticamente, 

em plantas com formigas (b) Parasitismo de ovos de licenídeos de acordo com a presença de cada 

espécie de formiga em Heteropterys. Números dentro dos parenteses correspondem a abundância 

de ovos parasitados. 
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Dos 111 ovos de A. strophius coletados em Heteropterys, 63.93% (n = 71) deles 

foram parasitados por microhimenópteros (vespas), enquanto que em R. marius, o nível 

de parasitismo foi de 47.92% (n = 81 ovos). Contrariamente as nossas expectativas, ramos 

com formigas mostraram maior nível de parasitismo de ovos (Fig. 3a). Por exemplo, para 

A. strophius o parasitismo em ovos amostrados em ramos com formigas foi quase 4.5 

vezes maior do que em ovos amostrados em ramos onde as formigas foram excluídas; 

para R. marius,  ramos onde as formigas estavam presentes  tiveram 2.4 vezes mais ovos 

parasitados do que ramos sem formigas. No entanto, apesar das altas taxas de parasitismo 

em ramos com formigas, os resultados não foram estatisticamente significativos (Tabela 

1) para ambas as espécies de licenídeos. 

O parasitismo de ovos (%) foi diferente dependendo da espécie de formiga presente 

em Heteropterys. Ovos de A. strophius em ramos com C. blandus foram mais parasitados 

quando comparados a outras espécies de formigas (G = 21.9217; df = 2; P < 0.0001). No 

caso de R. marius, o parasitismo (%) foi concentrado em ramos com C. crassus (G = 

38.2610; df = 2; P < 0.0001). 

 

 

Discussão 

Corroborando nossa primeira hipótese, a presença de formigas (que se alimentam 

em nectários extraflorais) teve um efeito positivo sobre a abundância de ovos de 

licenídeos em Heteropterys, indicando que fêmeas de ambas as espécies A. strophius e R. 

marius discriminam entre ramos com e sem formigas e põem seus ovos 

predominantemente em ramos com formigas. A oviposição mediada por formigas é uma 

característica um tanto comum entre espécies mirmecófilas obrigatórias (Atsatt 1981a; 

Pierce & Elgar 1985), mas há cada vez mais evidências que mesmo licenídeos 
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mirmecófilos facultativos usem formigas como pista de oviposição uma vez que as 

formigas podem também defender as larvas (Kaminski et al. 2010).   

Nossos resultados são surpreendentes visto que A. strophius apresenta DNO não 

funcional (estrutura responsável pela liberação do líquido açucarado) (Kaminski & 

Freitas 2010). Ainda assim, essa espécie de licenídeo tem sido recentemente observada 

interagindo com formigas do gênero Camponotus e Crematogaster (Silva et al. in press). 

Vários outros fatores, além do DNO, podem estar envolvidos nas interações entre 

formigas e licenídeos, especialmente a identidade da formiga, espécies de plantas e a área 

geográfica. Por exemplo, Schmidt & Rice (2002) discutem que no passado O. amaryllis 

foi classificada como uma espécie mirmecófila obrigatória, embora os mesmos autores 

tenham mostrado que essa espécie estabelece associações mirmecófilas facultativas. 

Além disso, Robbins (1991) discute que esses órgãos, os DNOs, por si, não pode ser um 

preditor da associação com formigas porque mesmo algumas larvas com DNO funcional 

não são atendidas por formigas (Robbins & Aiello 1982). Portanto, outros mecanismos 

estão relacionados em associações mirmecófilas.  

Em nosso estudo, 77% dos ovos de A. strophius foram ovipostos em plantas com 

formigas, indicando não haver um padrão de oviposição aleatório. De acordo com a 

literatura, mais da metade das plantas hospedeiras de A. strophius são espécies de 

Malpighiaceae que possuem nectários extraflorais e essas plantas geralmente são 

ocupadas por espécies de formigas agressivas (veja Del-Claro et al. 1997; Alves-Silva et 

al. 2013b; Bächtold et al. 2013). Contudo, como apontado por Kaminski & Freitas (2010), 

as larvas podem coexistir com formigas sem serem perturbadas ou atacadas. 

Diferentemente de A. strophius, as larvas de R. marius são atendidas por várias espécies 

de formigas incluindo Camponotus e ocorrem em várias famílias de plantas (Monteiro 

1991; Silva et al. 2011). Para ambas as espécies de licenídeos, conviver com formigas 
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Camponotus, incluindo as espécies registradas em nosso estudo (C. blandus e C. crassus) 

pode conferir vantagens ecológicas. Camponotus (i) são formigas que protegem 

efetivamente as plantas contra herbívoros os quais podem competir com licenídeos por 

alimento (Del-Claro et al. 1996; Oliveira 1997); (ii) pode estabelecer associação com 

algumas espécies de licenídeos (Rodrigues et al. 2010; Kaminski et al. 2010) e (iii) 

estudos até agora tem demonstrado que Camponotus é incapaz de produzir injúrias às 

larvas de licenídeos, mesmo no caso de larvas que não são associadas às formigas 

(Kaminski & Freitas 2010; Bächtold & Alves-Silva 2013). As outras espécies de formigas 

encontradas em nosso estudo (Crematogaster sp., Brachymyrmex sp., Dorymyrmex sp. e 

Pheidole sp.) são conhecidas por estabelecer associações com licenídeos (Fiedler 19991, 

Duarte et al. 2001), porém os dados disponíveis ainda são  escassos para permitir maior 

inferências.  

A maioria dos estudos envolvendo borboletas mirmecófilas tem assumido que o 

atendimento das formigas provê proteção contra os inimigos naturais das lagartas (e. g. 

Pierce & Mead 1981; Pierce & Esteal 1986; Pierce et al. 1987; Fiedler & Maschwitz 

1989; Peterson1993; Savignano 1994; Seufert & Fiedler 1996; Seufert & Fiedler 1999; 

Weeks 2003); entretanto, a influência das formigas sobre a proteção de ovos de licenídeos 

tem sido pobremente explorada em sistemas licenídeos-formigas (except for Atsatt 1981; 

Pierce et al. 1987). No presente estudo foi demonstrado que formigas não conferem 

proteção contra os parasitóides de ovos de licenídeos. Na verdade, o nível de parasitismo 

foi muito maior em ramos onde as formigas estavam presentes, indicando a possível 

relação entre parasitóides e formigas. Nossos resultados juntamente com os de Pierce e 

colaboradores (1987) não mostram evidências de que as formigas protegem os ovos de 

licenídeos contra os parasitóides. Além disso, a taxa de parasitismo em licenídeos 

mirmecófilos não depende aparentemente do grau da associação com formigas, isso 
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porque mesmo larvas com mirmecofilia obrigatória pode ter maiores taxas de parasitismo 

quando comparadas às larvas com mirmecofilia facultativa (DeVries 1991; Fiedler et al. 

1992; Seufert & Fiedler 1999).  

De acordo com Seufert & Fiedler (1999), os parasitóides pode usar as formigas 

como pista para localizar seus hospedeiros, especialmente em sistemas licenídeos-

formigas onde há espécies mirmecófilas obrigatórias envolvidas. Além das formigas, os 

parasitóides podem também ser guiados por várias pistas visuais relacionadas às 

características das flores da planta hospedeira (e.g. Lucchetta et al. 2008). No caso de 

Heteropterys, a coloração esbranquiça dos ovos dos licenídeos e as flores e botões 

amarelos se destacam na planta, tornando-os muito conspícuos para os parasitóides. Em 

nosso estudo, nós acreditamos que os parasitóides foram primariamente guiados pelas 

formigas presentes visto que o parasitismo de ovos foi maior em ramos com formigas. 

As altas taxas de parasitismo de ovos encontrados em ramos com formigas faz nos  

pensar sobre o que motiva essas borboletas a ovipor predominantemente em plantas com 

formigas. De acordo com Robbins (1991), conviver com formigas parceiras tende a 

aumentar a sobrevivência das larvas pelo fato que são atendidas e protegidas contra seus 

inimigos naturais (Weeks 2003). Portanto, visto que ovos (e adultos de licenídeos) não 

estabelecem associações com formigas, é esperado que formigas não influenciem sobre 

o desenvolvimento e sobrevivência dos mesmo. 

Licenídeos são amplamente conhecidos por suas interações mutualísticas com 

formigas e muitas espécies tem desenvolvido mecanismos para reconhecer e selecionar 

formigas parceiras específicas (Fiedler 1991, Pierce et al. 2002). Nesse contexto, nossos 

resultados (e somados aos de Kaminski et al. 2010) revelaram que a oviposição mediada 

pela presença de formigas para os licenídeos pode ser mais comum do que se previa e 

mesmo com licenídos caracterizados pela baixo grau de mirmecofilia, como é o caso de   
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A. strophius. Além do Além disso, escolher plantas ocupadas por formigas não significa 

resultar necessariamente em um baixo parasitismo de ovos, como demonstrado aqui. 

Nosso estudo sugere reconsiderar o que sabemos até aqui sobre as associações licenídeos-

formiga pelo fato de que formigas podem ter um papel relativo, temporal e positivamente 

benéfico às larvas, porém não aos ovos.   
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O padrão de oviposição da borboleta mirmecófila Leptotes cassius (Lycaenidae) 

não é baseado na presença de formigas atendentes  

 

Alexandra Bächtold & Kleber Del-Claro 

 

Resumo 

Borboletas mirmecófilas da família Lycaenidae são capazes de utilizar formigas como 

pista para oviposição, porém algumas espécies podem não responder à presença de 

formigas. As informações sobre as interações entre licenídeos mirmecófilos e formigas 

são ainda incipientes na região tropical e muito do que se sabe sobre este mutualismo é 

baseado em dados de regiões temperadas. Neste estudo investigamos se o padrão de 

oviposição do licenídeo Leptotes cassius, uma espécie mirmecófila facultativa, foi 

influenciado pela presença de formigas Camponotus nas plantas hospedeiras. Ambas as 

espécies de insetos ocorrem em Bionia coriacea (Fabaceae), uma planta com nectários 

extraflorais. As plantas foram separadas em grupo controle e experimental, sendo que 

neste último as formigas foram excluídas manualmente e o isolamento mantido com a 

aplicação de resina na base das plantas. As larvas de L. cassius foram 30% mais 

abundantes em plantas com formigas, porém esta diferença não foi estatisticamente 

significativa. No campo, as larvas foram vistas sendo atendidas por formigas, as quais as 

antenavam frequentemente nos últimos segmentos abdominais. Este estudo mostra que 

apesar das larvas de L. cassius se associarem mutualisticamente com formigas, não houve 

uma tendência por parte das fêmeas em ovipor em plantas com formigas. Mesmo para 

licenídeos mirmecófilos, outros fatores além da presença de formigas podem influenciar 

a oviposição das fêmeas. 
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Palavras-chave: Polyommatinae, Camponotus, mirmecofilia, nectários extraflorais 

 

Introdução 

Larvas da família Lycaenidae (Lepidoptera) se destacam por apresentarem muitas 

espécies que se associam com formigas (mirmecofilia) (Pierce et al. 2002). As larvas 

apresentam adaptações morfológicas responsáveis pela atração e manutenção das 

formigas, como órgãos nectaríferos dorsais (DNO), órgãos tentaculares (TO) e órgãos 

perfurados em forma de cúpula (PCO) (Malicky 1970, Fiedler 1991). Nesta interação 

mutualística, as formigas se alimentam das secreções açucaradas produzidas nos DNOs e 

em troca, protegem as larvas contra inimigos naturais (Pierce et al. 1987, Cushman et al. 

1994). Interações entre larvas e formigas têm sido classificadas como facultativas 

(quando as larvas não dependem das formigas para sobreviverem) ou obrigatórias 

(quando as larvas sempre são encontradas com formigas específicas e existe uma 

dependência da associação para a sobrevivência das larvas) (ver Fiedler 1991, Pierce  et 

al.  2002). 

Para alguns licenídeos a relação com formigas é tão estreita que as fêmeas adultas 

usam a formiga como pista durante a seleção da planta hospedeira (Fiedler & Maschwitz 

1989), como no caso de borboletas mirmecófilas obrigatórias (Atsatt 1981a, Pierce & 

Elgar 1985). Contudo, tem sido mostrado que licenídeos facultativos também podem 

utilizar formigas como pista para oviposição (Wagner & Kurina 1997, Kaminski et al. 

2010), porém nem sempre (Schmidt & Rice 2002, Trager et al. 2013). Larvas de espécies 

facultativas podem ou não serem atendidas por formigas; entretanto a utilização de 

plantas visitadas por formigas pode ser vantajosa para essas espécies uma vez que 

formigas podem diminuir o parasitismo das larvas e limitar a ocorrência de outros insetos 

sobre a planta, propiciando um espaço livre de inimigos naturais (Atsatt 1981b). Nesse 
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sentido, é esperado que espécies de Lycaenidae com mirmecofilia facultativa também 

possam selecionar plantas a partir da presença de formigas, embora a falta de estudos 

principalmente na região tropical (~1200 espécies de Lycaenidae) limite o conhecimento 

a respeito dos mecanismos envolvidos na seleção de plantas hospedeiras e oviposição dos 

licenídeos.  

 Regiões tropicais como o Cerrado, possuem bons modelos de estudos de interações 

entre licenídeos e formigas, em vista da notável riqueza destes dois grupos (Oliveira Silva 

& Freitas 2004, Silva et al. 2011). Deve-se notar também a co-ocorrência de ambos nas 

mesmas plantas hospedeiras, notadamente em plantas com nectários extraflorais 

(Kaminski & Freitas 2010). Bionia coriacea (= Camptosema coriaceum) (Nees & Mart.) 

Benth. (Fabaceae: Faboideae) é um arbusto comum em áreas de cerrado (Kirkbride 1984). 

Formigas, principalmente do gênero Camponotus, são frequentemente vistas forrageando 

sobre B. coriacea, já que esta planta possui NEFs. Os botões florais são fonte de alimento 

para licenídeos florívoros, dos quais Leptotes cassius (Crammer, 1775) é a espécie mais 

comum. Este sistema é ideal como um modelo para se estudar as interações entre 

licenídeos e formigas, visto que L. cassius é uma espécie mirmecófila facultativa, com 

poucas informações sobre sua ecologia comportamental e de interações (Downey & Allyn 

1979). Neste estudo objetivou-se verificar (i) se as larvas de L. cassius estabelecem 

associações com formigas Camponotus, e (ii) se as fêmeas dessa espécie de licenídeo 

utilizam a presença de formigas como pista de oviposição. Visto que formigas 

Camponotus são comumente parceiras de outras espécies de licenídeos (Fiedler 2006, 

Alves-Silva et al. 2013), nós estabelecemos a hipótese de que (ia) as larvas de L. cassius 

seriam atendidas, ao invés de atacadas pelas formigas; e (iia) plantas com formigas 

apresentariam maior número de ovos de L. cassius comparado  às plantas sem formigas. 
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Material e Métodos 

Área de estudo 

Plantas de B. coriacea, formigas e licenídeos foram estudadas em uma área de 

cerrado pertencente à Reserva Ecológica do Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia 

– CCPIU (18◦59’ S, 4 8◦18’ W), Uberlândia, Brasil, cuja vegetação é caracterizada como 

cerrado sensu scricto (Oliveira-Filho & Ratter 2002). O clima da região apresenta 

estações bem definidas, uma estação quente e úmida (de outubro a março) e outra quente 

e seca (de abril a setembro) (Réu & Del-Claro 2005). 

 

Bionia coriacea, licenídeos e formigas 

Bionia coriacea (anteriormente Camptosema coriaceum; Leguminosae: 

Papilionoideae) é um arbusto de hábito herbáceo que atinge até um metro de altura, 

comum em vegetação do Cerrado. Na área de estudo, B. coriacea se localiza 

principalmente em bordas ou áreas previamente perturbadas por queimadas ou ações 

antrópicas. As folhas são tipo trifoliolada; os botões florais (1-1.5 cm de comprimento) 

são densamente pilosos, piriformes e com ápice agudo; possuem coloração vermelho-

escura quando jovens e vermelho-clara quando estão prestem a abrir. As flores (~ 3 cm 

de comprimento) são vermelhas de tom intenso, tubulares e ocorrem em inflorescências 

do tipo  pseudo-racemo (Queiroz 2008) (Fig. 1A). Os NEFs de B. coriacea (Fig. 1A), são 

responsáveis pela atração e manutenção de formigas como Camponotus e Ectatomma, 

que são conhecidas por serem agressivas contra herbívoros (Del-Claro et al. 1996; 

Oliveira 1997) e por atenderem insetos mirmecófilos (Fagundes et al. 2013, Bächtold & 

Del-Claro 2013), incluindo larvas de licenídeos (Robbins 1991, Kaminki et al. 2012, 

Trager et al.2013). Larvas de L. cassius (Lycaenidae, Polyommatinae) são comuns em B. 
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coriacea e se alimentam de botões florais e flores. Na presente área de estudo, a co-

ocorrência entre L. cassius e formigas, especialmente Camponotus, é frequente 

(observação pessoal). 

 

 

Figura 1. Inflorescência de Bionia coriacea e localização dos nectários extraflorais indicados 

pelas setas. (A) Detalhe do néctar produzido por uma das glândulas (indicado pela seta preta) e 

ovo eclodido de Leptotes cassius. (B) ovo de L. cassius. (C) Camponotus blandus atendendo larva 

de L. cassius. Seta apontada para o tentáculo branco indica o display de um dos órgãos 

tentaculares eversíveis da larva de L. cassius Escalas: detalhe do nectário extrafloral: 0.5 mm (A); 

0.5 mm (B); 5 mm (C). 

 

Padrão de oviposição 

 Para se estudar se o padrão de oviposição de L. cassius foi baseado na presença 

de formigas, foram selecionados 62 indivíduos de B. coriacea, distribuídos em uma área 
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de aproximadamente 3 ha. O estudo de campo foi conduzido de março a maio de 2014, 

no período que corresponde à fenologia reprodutiva da planta. No início do estudo, todos 

os arbustos possuíam fenologia similar, com presença de botões florais e ausência de 

flores; e todos eram ocupados por formigas do gênero Camponotus. Tanto C. crassus 

Mayr, 1862 quanto C. blandus (Smith, F., 1858) eram comuns em B. coriacea, porém 

sempre ocorriam em arbustos diferentes. Por se tratar de espécies que apresentam 

comportamento similar de forrageamento, seja como formiga atendente de larvas 

mirmecófilas, ou como agressiva a demais herbívoros da plantam (Fiedler 1991, Pereira 

& Trigo 2013), ambas as espécies foram consideradas como grupo “Camponotus”, para 

facilitar as análises subsequentes. 

 As plantas (n = 62) foram divididas aleatória e igualmente em dois grupos, de 

acordo com a presença/ausência de formigas. Para se excluir as formigas do grupo 

“tratamento” (n = 31 plantas), foi aplicada na base do caule das plantas uma fina camada 

de resina atóxica (Tanglefoot), que impede a passagem das formigas para as estruturas da 

planta (Nahas et al. 2012). As plantas do grupo “controle” receberam resina em apenas 

uma parte do caule, não impedindo, portanto a passagem das formigas.  

 O padrão de oviposição dos licenídeos foi avaliado em duas ocasiões (2 e 16 de 

abril), nas quais ovos e larvas eram removidos das plantas marcadas e levados à 

laboratório onde eram criados (seguindo Bächtold et al. 2013) até o estágio adulto para 

posterior identificação. As larvas e ovos foram mantidos individualmente em potes 

plásticos transparentes (500 mL e 30 mL, respectivamente); botões florais de B. coriacea 

eram fornecidos ad libitum e a limpeza dos potes era realizada diariamente. A comparação 

entre a abundância de imaturos encontrada em plantas ‘tratamento’ e ‘controle’ foi feita 

com o teste t de Student, visto que os dados apresentaram distribuição normal. Nesta 

comparação foi utilizado o total cumulativo de imaturos registrados nas duas coletas (2 e 
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16 de abril). A frequência de plantas ‘controle’ e ‘tratamento’ com licenídeos foi 

comparada através do teste exato de Fisher.  

 

 Interações entre L. cassius e formigas 

O comportamento de Camponotus sobre larvas de L. cassius foi examinado 

experimentalmente no campo no dia 28 de março de 2014. Para cada período de 

observação (10 minutos), uma larva foi colocada em inflorescências de B. coriacea 

ocupadas por C. crassus Mayr, 1862 ou C. blandus (Smith, F., 1858). No total foram 

examinadas oito larvas de terceiro ou quarto instar (n= 4 larvas por espécies de formiga) 

oriundas de coletas ocasionais e criadas em laboratório até atingirem esses instares tardios 

(fase que são atendidas por formigas de acordo com Downey & Allyn 1979). Portanto 

para cada teste, foi verificado se havia interações estáveis entre a larva e formigas, 

comportamento este definido como a antenação frequente e ativa da formiga sobre 

qualquer parte do corpo da larva (Hinton 1951, Rodrigues & Kaminski 2011). Todos os 

testes foram filmados (Canon Powershot A480, resolução 640 x 480 pixels), e os vídeos 

analisados várias vezes para avaliar detalhes das interações (Bächtold & Alves-Silva 

2013).  

 

Resultados 

Ao todo, 80 imaturos (ovos e larvas) de L. cassius (1.29 ± 0.18 imaturos por planta) 

foram amostrados em B. coriacea (Fig. 1B e C). Outras quatro espécies de licenídeo 

também foram encontradas, porém em baixa abundância: Calycopis calor (H.H. Druce, 

1907) (n = 7), Panthiades hebraeus (Hewitson,1867) (n = 5), Strymon mulucha 

(Hewitson, 1867) (n = 2) e Tmolus venustus (H. H. Druce, 1907)  (n = 1). 
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O número de imaturos de L. cassius foi maior 30% em plantas com formigas, 

comparado ao registrado em plantas sem formigas (Figura 2), porém, essa diferença não 

foi estaticamente significativa (t = 1.2699; gl = 60; p = 0.1045). Do mesmo modo, a 

frequência de plantas ‘controle’ com imaturos foi 15% maior, porém não estatisticamente 

significativa (teste exato de Fisher p = 0.4791). 

 

Figura 2. Abundância (média ± EP) de Leptotes cassisus em arbustos de Bionia coriacea com 

formigas e em arbustos onde as formigas foram experimentalmente excluídas. (p = 0.10 de acordo 

com o teste t de Student). 

 

Observações comportamentais mostraram que todas as larvas de L. cassius 

examinadas (n = 8) foram atendidas por C. blandus ou C. crassus e que ambas as formigas 

antenaram ativamente as larvas em pequenos intervalos de tempo (5-10 segundos). Duas 

larvas exibiram comportamento de display dos órgãos tentaculares eversíveis (TOs) 

quando antenadas por formigas C. blandus (Fig. 1C). Não foi observada qualquer 

secreção produzida pelo órgão nectarífero (DNO) 

Entre os imaturos de L. cassius coletados no campo, as larvas (n = 5, todas de 

instares iniciais ~2º instar) foram observadas fazendo buracos nos botões florais (um 

buraco por botão), os quais serviam de entrada para os botões. As larvas permaneciam 

dentro dos botões florais se alimentando das estruturas reprodutivas de B. coriacea. Esse 
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mesmo comportamento também foi observado nas larvas provenientes dos ovos coletados 

do campo. Além de se alimentarem de botões florais e flores, algumas larvas (~1º instar) 

criadas em laboratório comeram parte da glândula do nectário extrafloral, quando ainda 

havia néctar. Isso acontecia quando o alimento reposto (a inflorescência) era fresco.  

 

 

Discussão 

Em nosso estudo não foram encontradas evidências que suportem que o padrão de 

oviposição de L. cassius é baseado na presença de formigas atendentes, apesar de plantas 

com formigas apresentarem uma abundância 30% maior de imaturos de licenídeos. A 

oviposição mediada por formigas além de ser vantajosa para borboletas mirmecófilas 

obrigatórias (Pierce et al. 1987, Weeks 2003), também tem sido demonstrada em 

licenídeos mirmecófilos facultativos (Wagner & Kurina 1997, Kaminski et al. 2010), com 

algumas exceções. Por exemplo, as fêmeas de Cyclargus thomasi bethunebakeri (W. 

Comstock & Huntington, 1943) não utilizam preferencialmente plantas com formigas 

atendentes mesmo que suas larvas possam ser beneficiadas com a associação (Trager et 

al. 2013). Além disso, os autores sugerem a importância de se avaliar componentes 

previsíveis e imprevisíveis do ambiente da formiga que podem afetar a percepção das 

fêmeas quanto ao potencial local de oviposição. O sistema avaliado no presente estudo 

mostra que mesmo em plantas hospedeiras que possuem recursos atrativos às formigas 

(i.e. nectários extraflorais) e que consequentemente aumentam as chances das larvas de 

L. cassius serem encontradas e atendidas por Camponotus, a presença de formigas não é 

relevante para seleção da planta. 

Assim como demais licenídeos (Fiedler 1991), as larvas de ínstares iniciais de L. 

cassius são pequenas o suficiente para fazerem buracos nos botões florais e utilizarem 
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como refúgios temporários. Esse hábito endofítico pode servir como proteção contra 

parasitóides para larvas de primeiro e segundo instar, fase ausente de associação com 

formigas (Downey & Allyn 1979) ou simplesmente é resultado de uma escolha vantajosa 

em que as larvas encontram alimento de melhor qualidade nas pétalas em formação (p.e. 

maior conteúdo de nitrogênio e água) (Held & Potter 2004). Em ambas as situações a 

presença de formigas não possibilita vantagens às larvas mirmecófilas pequenas, pelo 

contrário, as formigas ainda podem ser usadas como pistas por parasitóides (Pierce et al. 

1987, Fiedler et al. 1992). 

Características morfológicas dos botões florais tem sido inicialmente sugeridas 

como pistas visuais para a oviposição de borboletas florívoras (Robbins & Aiello  1982, 

Chew & Robbins  1984) e mais tarde demonstradas para licenídeos, como Lycaeides 

melissa cujas fêmeas associam a presença de flores sobre as hospedeiras durante a seleção 

(Forister et al. 2009) e como as fêmeas de P. polibetes cujos ovos foram registrados em 

plantas hospedeiras que apresentam botões florais maiores (Rodrigues et al. 2010). 

Nossos resultados e análises de vídeos revelaram que larvas de L. cassius são 

atendidas por Camponotus, e o uso dos órgãos tentaculares eversíveis ajuda a manter o 

atendimento das formigas. Estudos têm sugerido que estes órgãos são capazes de produzir 

substâncias voláteis que influenciam o comportamento de alerta nas formigas atendentes, 

mantendo-as próximo às larvas mirmecófilas (DeVries 1988, Fiedler 1991, Axén et al. 

1996). 

Entre as diferentes formigas observadas como parceiras em associações com larvas 

de L. cassius (Pheidole anastasii Emery, 1896; Nylanderia bourbonica (Forel, 1886); 

Brachymyrmex heeri Forel, 1874 e Crematogaster ashmeadi Mayr, 1886), a maioria é 

mencionada como formigas oportunistas quanto à fonte de alimento, podendo 

prontamente atender afídeos e se alimentar sobre nectários extraflorais quando 
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disponíveis (Downey & Allyn 1979). Nossos novos registros de formigas associadas à L. 

cassius corroboram esse padrão de formigas atendentes visto que C. blandus e C. crassus 

exibem similar comportamento de forrageamento. São formigas comumente conhecidas 

em associações com larvas de licenídeos, afídeos, membracídeos e forrageam sobre 

NEFs, inclusive no cerrado (Moreira & Del-Claro 2005, Kaminski et al. 2012, Bächtold 

& Del-Claro 2013, Lange et al. 2013, Alves-Silva & Del-Claro 2014). Com isso, nosso 

estudo mostrou que formigas Camponotus e licenídeos compartilham a mesma planta 

utilizando diferentes recursos (nectários extraflorais e botões florais), e são capazes de 

formar associações mirmecófilas. Entretanto, do ponto de vista do licenídeo, fêmeas de 

L. cassius não usaram a presença dessas formigas como pista de oviposição em 

inflorescências de B. coriacea.  

Em vista à notável riqueza de borboletas Lycaenidae nos neotrópicos, as 

associações mirmecófilas desse grupo, bem como a importância das formigas atendentes 

ainda são muito pouco conhecidas (Brown 1993, Fiedler 2001). Dessa forma, nosso 

estudo contribui com informações sobre associações facultativas de licenídeos com 

espécies de formigas do cerrado, por mostrar que mesmo sendo atendidas por formigas, 

as fêmeas de L. cassius não utilizam formigas como pistas visuais para oviposição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De forma geral, os resultados obtidos pela presente tese revelam importantes 

atributos ecológicos de uma comunidade de licenídeos florívoros no cerrado, informações 

que são enriquecedoras para a fauna neotropical de Lycaenidae em vista ao seu limitado 

conhecimento e que constitui um estudo pioneiro no nível das comunidades para esse 

grupo taxonômico. 

Nossos resultados mostraram uma comunidade de licenídeos composta por 31 

espécies registradas em 41 espécies de plantas (17 famílias), cuja ocorrência apresentou 

sazonalidade marcante, com maior ocorrência de imaturos na estação seca.  Nesse 

primeiro capítulo, nós mostramos o quão importante é conhecer as plantas hospedeiras 

para esse grupo de borboletas visto que tais informações nos deram subsídios para 

compreender questões ecológicas como a relação entre a distribuição geográfica das 

borboletas e sua amplitude de dieta larval. Enquanto no segundo capítulo, nossos 

resultados mostraram que a comunidade de licenídeos variou de acordo com a 

disponibilidade temporal de seus recursos (floração das plantas) e tendeu a utilizar plantas 

que produzem menor quantidade de botões. Adicionalmente, o presente estudo mostrou 

como a presença dos NEFs influencia a ocorrência de licenídeos florívoros no cerrado 

inferindo assim sobre a manutenção de associações mirmecófilas entre formigas e 

licenídeos neotropicais. 

Ademais, nosso estudo mostrou que mesmo sendo comum a presença de formigas 

sobre plantas com nectários extraflorais, como é o caso de Heteropterys byrsonimifolia e 

Bionia coriacea, formigas podem ou não representar pistas durante a seleção da planta 

hospedeira. No primeiro caso, plantas com formigas foram mais selecionadas por duas 

espécies de Lycaenidae, em contrapartida, a presença de formiga produziu um efeito 

negativo sobre a sobrevivência dos ovos, levando a um aumento na taxa de parasitismo 
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para ambas as borboletas. No segundo caso, a presença de formigas foi indiferente para 

o padrão de oviposição de Leptotes cassius, um licenídeo cuja mirmecofilia facultativa 

foi confirmada em campo. Portanto, o papel de diferentes fatores sobre a seleção de 

plantas hospedeiras pode inferir diferentes resultados. Enquanto para alguns licenídeos a 

presença de formigas pode ser mais importante, para outros, a qualidade do alimento 

(química nutricional) ou mesmo a produção de voláteis (das plantas, das formigas ou 

mesmo do ovo) utilizada como pistas por parasitóides podem influenciar o 

comportamento de oviposição das borboletas. Avaliar essa diversidade de fatores ainda é 

um desafio tratando-se de licenídeos neotropicais, por outro lado é um estímulo visto que 

tais respostas ajudarão a ter uma melhor visão de quais atributos ecológicos interferem na 

ocorrência e na distribuição dessas borboletas, ainda mais em ambientes conhecido pela 

notável biodiversidade ecológica como o cerrado. 

 

 

 

 



ORIGINAL PAPER

The role of tending ants in host plant selection and egg parasitism
of two facultative myrmecophilous butterflies

Alexandra Bächtold & Estevão Alves-Silva &

Lucas A. Kaminski & Kleber Del-Claro

Received: 18 August 2014 /Accepted: 27 August 2014
# Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

Abstract Ovipositing adult females of myrmecophilous
lycaenids are expected to select plants based on ant presence
in order to maximize the survivorship of immature stages.
Usually, larvae feed ants with honey-like solutions and, in
turn, ants ward off parasitoids. Nonetheless, a rarely investi-
gated approach is whether ant partners can also extend their
protective behavior towards lycaenids eggs. Here, we investi-
gated the ant-related oviposition pattern of Allosmaitia
strophius and Rekoa marius; then, we compared egg parasit-
ism according to the presence of ants. Lycaenid oviposition
and egg parasitism (in percent) were experimentally compared
in ant-present and ant-excluded treatments. The study plant,
Heteropterys byrsonimifolia, is an extrafloral nectaried shrub
which supports several ant species. We sampled 280 eggs, of
which 39.65 % belonged to A. strophius and 60.35 % to
R. marius. Both lycaenids eggs were significantly more abun-
dant on branches with ants, especially those withCamponotus
crassus and Camponotus blandus, two ant species known to
attend to lycaenids. A. strophius and R. marius parasitism was
4.5- and 2.4-fold higher, respectively, in ant-present treat-
ments, but the results were not statistically significant. Our
study shows that ant-mediated host plant selection in

lycaenids might be much more widespread than previously
thought, and not restricted to obligate myrmecophilous spe-
cies. Tending ants may be inefficient bodyguards of lycaenid
eggs, because unlike larvae which release sugared liquids,
eggs do not offer obvious rewards to ants. Ants can ward off
parasitoids of larvae, as observed elsewhere, but our findings
show that positive ant–lycaenid interactions are conditional
and depend on immature ontogeny.

Keywords Allosmaitia . Cerrado .Camponotus .

Heteropterys . Lycaenidae .Rekoa

Abbreviations
EFNs Extrafloral nectaries
DNO Dorsal nectary organ

Introduction

Ants are important natural enemies of lepidopteran larvae
(Scoble 1995; Salazar and Whitman 2001), and many species
present defenses against ants, such as spines, camouflage,
unpalatability and hiding in refuges (Dyer 1997; Seufert and
Fiedler 1996; Bächtold and Alves-Silva 2013). In some spe-
cies, adult females can visually detect the presence of preda-
tory ants and avoid oviposition where the risk of predation is
higher (Sendoya et al. 2009). Nonetheless, for a group of
butterflies, the Lycaenidae, the presence of ants on host plants
is advantageous (Fraser et al. 2002), since the larvae of many
species in this family are myrmecophilous (Heath and
Claassens 2003), and are tended, rather than attacked by ants
during the larval stage (Fiedler 1991; Pierce et al. 2002).
Lycaenid larvae possess exocrine specialized ant-organs in
the end of the abdomen, responsible for the release of sugared
food liquids and chemicals that may either appease ant
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aggressiveness or attract workers to the vicinity (Malicky
1970; Ballmer and Pratt 1988, 1991; Fiedler et al. 1992;
Daniels et al. 2005).

Since tending ants protect their myrmecophilous counter-
parts (e.g., membracids, aphids, butterfly larvae) against nat-
ural enemies (see Del-Claro 2004; Stadler and Dixon 2008), it
is expected that females of myrmecophiles use ants as a cue
for oviposition during the selection of a host plant (Atsatt
1981; Thompson and Pellmyr 1991; Seufert and Fiedler
1996). Kaminski et al. (2010) demonstrated that lycaenid
larvae occurred predominately on plants where ants were
present, but other factors, such as the presence of other myr-
mecophiles, were also involved (see also Rodrigues et al.
2010). To the best of our knowledge, to date, few studies have
been conducted in Neotropical areas aiming to determine
whether lycaenid female oviposition is guided by ants and
the importance of ant identity in this interaction. For instance,
it is known that Camponotus is an important ant partner of
lycaenids (Monteiro 1991; Fiedler 2001, 2006; Kaminski et al.
2010; Kaminski and Rodrigues 2011; Alves-Silva et al.
2013a), but the role of other ants as lycaenid partners is still
scarcely unknown. Since adult lycaenid females are expected
to choose plants based on the presence of ants (Wagner and
Kurina 1997; Kaminski et al. 2010; Trager et al. 2013), the
factors responsible for ant persistence on plants are indirectly
important for the occurrence of caterpillars. In this context,
extrafloral nectaried plants are promising for the study of
lycaenid–ant interactions, but so far, this approach has been
poorly explored (Kaminski and Freitas 2010; Alves-Silva
et al. 2013a), especially in the neotropics where extrafloral
nectary-bearing plants are common.

Even with advances in the understanding of lycaenid–ant
relationships (Cushman et al. 1994; Weeks 2003; Forister
et al. 2011; Hojo et al. 2014), two hypotheses still need further
clarification. The first is whether extrafloral nectary-feeding
ants have a positive effect on facultative lycaenid oviposition
(Wagner and Kurina 1997); the second is yet more intriguing
and refers to whether ants can also protect lycaenid eggs
against parasitoids (Atsatt 1981; Pierce and Mead 1981;
Weeks 2003). In ant–myrmecophilous associations, ants may
sometimes extend their protective behavior to eggs of their
trophobiont partners, thus decreasing egg parasitism (see
Atsatt 1981; Gibernau and Dejean 2001). However, in
lycaenid–ant systems, little information is available on wheth-
er the presence of ants really affects egg parasitism, as most
studies have focused on the natural enemies of larvae (Pierce
and Easteal 1986; Seufert and Fiedler 1999; Weeks 2003;
Rodrigues et al. 2010; Kaminski et al. 2010). To the best of
our knowledge, only two studies (both with obligate myrme-
cophilous species) have so far evaluated the effect of ants on
the parasitism rates of lycaenid eggs. Atsatt (1981) found low
egg parasitism on ant-present plants, while Pierce et al. (1987)
found no effect of ants on egg parasitism.

In the present study, we experimentally investigated (1) the
role of a community of (extrafloral nectary feeding) ants as
oviposition cues for two Neotropical lycaenid species; and (2)
the effect of ants on the parasitism rates of eggs. Results were
compared between ant-present and ant-excluded treatments. It
was hypothesized (1) that there would be a positive effect of
ant presence on the abundance of lycaenid eggs (i.e. ants as a
cue to female oviposition) and (2) a negative effect of ants on
egg parasitism rates. This study is a first step towards the
understanding of how ant associates affect the egg parasitism
of lycaenids in the Neotropics, which can shed a light on the
relative influence of ants in the mutualism with these
butterflies.

Materials and methods

Study system

Fieldwork was conducted in a cerrado sensu stricto area
(18°59′S, 48°18′W; 240 ha; 890 m a.s.l.) in Uberlândia city,
southeastern Brazil, from May to August 2012, which
corresponded to the flowering period of the study plant (see
below). This area is characterized by the presence of shrubs
and trees ranging between 2 and 4 m tall. The climate has two
well-defined seasons: a rainy summer (October to April),
which concentrates more than 90 % of the annual mean
rainfall and a dry winter (May to September) characterized
by cool temperatures (∼22 °C) and low humidity (<50 %)
(Laboratory of Climatology, Federal University of
Uberlandia).

The study plant, Heteropterys byrsonimifolia A. Juss
(Malpighiaceae, hereafter Heteropterys) is an extrafloral
nectaried shrub rarely exceeding 2 m in height. Its flowering
phenology is markedly seasonal and occurs in June and July.
Heteropterys flowers are 3 cm in diameter, yellow and pen-
tamerous with five free petals. Flower buds are yellow, 3 mm
in diameter and are surrounded by eight oil glands. A pair of
extrafloral nectaries (EFNs) occurs at the leaf base and these
are active only during flowering. During this specific period,
many patrolling ants visit the plant, especially Camponotus
spp. Similar to other Malpighiaceae species (Monteiro 1991;
Kaminski and Freitas 2010; Silva et al. 2011; Bächtold et al.
2013), Heteropterys inflorescences are a food source for sev-
eral lycaenid species, including Allosmaitia strophius (Godart,
1824) and Rekoa marius (Lucas, 1857).

Larvae of A. strophius and R. marius are florivorous, with a
wide geographical distribution in the Neotropics, and are
found from the southern USA to Argentina (Robbins 1991;
Kaminski and Freitas 2010). Females of both species lay eggs
singly on flower buds. Larvae of A. strophius are specialized
in the Malpighiaceae (oligophagous) and have a non-
functional dorsal nectary organ (DNO—a structure that
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releases sugared liquids), but can be occasionally antennated
by Camponotus (Kaminski and Freitas 2010; Silva et al.
2014). R. marius feeds on several host plants (polyphagous)
in the cerrado vegetation. For instance, in the study area,
R. marius is found all year round and has been recorded on
21 plant species (in eight families), two of which bloom
concomitantly with Heteropterys (unpublished data).
R. marius larvae have a functional DNO and are tended by
several ant species (Monteiro 1991).

Sampling and experimental design

The search forHeteropterys individuals took place in a ∼10-ha
area within the study site. This area was characterized by the
absence of large and tall trees and the presence of grasses and
shrubs not exceeding 1.5 m in height. At this site,
Heteropterys individuals receive direct and lateral sunlight
all day long. Heteropterys shrubs were tagged in late May,
prior to the production of reproductive structures, and we
found 18 individuals within the area. Heteropterys is not
abundant at the study site, but it supports an abundant lycaenid
fauna, which is why we chose to conduct this study with this
particular Malpighiaceae species.

To study the effects of ant presence/absence on the ovipo-
sition of lycaenids, we chose two branches from each individ-
ual plant (n=18 plants) for the experimental design. The base
of the treatment branches was banded with a layer of atoxic
sticky resin (Tanglefoot™) to prevent the access of ants. To
control for the effect of resin, Tanglefoot was also applied to
one side of the control branches, allowing the free access of
ants to the plant parts. Grasses, leaves, and other branches
immediately surrounding the treatment branches were re-
moved or clipped back, as these could be used by ants as
bridges to climb onto ant-excluded treatments. Whenever
necessary, resin was reapplied to branches to ensure that no
ant could cross it and interfere with the experiment.

We sampled lycaenid eggs as soon as Heteropterys started
to bloom. Plants were visited three times within their
flowering period (June 8, 18, and 25); at each visit, the eggs
and larvae were removed from the plants. Concomitantly to
lycaenid sampling, the ant species were also checked on each
individual plant (on control branches). In August, plants
ceased the production of reproductive structures and the field-
work was ended, as lycaenid larvae (A. strophius and
R. marius) strictly feed on flowers and buds. Because exper-
iments were performed during the period of highest butterfly
abundance at the area (A. Bächtold, unpublished data), ovi-
position decisions were assumed to be independent (i.e., made
by different females) (following Kaminski et al. 2010).

Lycaenid eggs were carefully collected from the treatment
and control branches, kept individually in transparent covered
plastic pots and taken to the laboratory, where they were
reared to the adult stage following Bächtold et al. (2013).

Parasitized eggs were easily recognized in the field, due to
their gray/darkish color, in contrast to the whitish color of
healthy eggs. Parasitized eggs were also collected and placed
individually in small pots (30 mL) until parasitoid emergence.

During the fieldwork and lycaenid egg sampling, we care-
fully observed the plants in order to investigate whether ants
antennated the eggs. These observations roughly accounted
for 30 h ad libitum and also permitted us to check for possible
changes in the ant community during the study period. After
the fieldwork was performed (early July), the ant species from
each shrub were collected and identified. Six ant species in
four subfamilies were found in Heteropterys: Camponotus
blandus (Smith 1858), Camponotus crassus (Mayr, 1862)
(Formic inae) ; Crematogas ter sp . , Pheidole sp .
(Myrmicinae); Brachymyrmex sp. (Formicinae); and
Dorymyrmex sp. (Dolichoderinae). Their frequencies were
different in that C. blandus, C. crassus, and Crematogaster
sp. were found on seven, six, and two shrubs, respectively; the
other ant species were found on one shrub each (n=18 plants).
There was no overlap between ant species in a same individual
plant, that is, all these ant species were consistent on individ-
ual plants over time.

Statistical analyses

Quantitative data are presented as mean±standard error of
the mean (SE). The comparison between the cumulative
abundance of A. strophius and R. marius was performed
with a Student’s t test (log+1 transformed data). We tested
the effects of ant presence on the oviposition (egg abun-
dance) of both lycaenids with a generalized linear mixed-
effects test (GLMM), assuming a Poisson error distribution
and log link (one model for each lycaenid species). The
effect of ant identity on egg parasitism (in percent) was
examined with a GLMM test with binomial error distribu-
tion and log link. The percentage of egg parasitism was
calculated as the number of parasitized egg divided by the
total number of eggs. GLMMs were fitted to account for
ant presence/absence and identity as fixed effects and
plants (n=18) and time of sampling (June 8, 18, and 25)
as random effects. Ant presence/absence and ant identity
(C. blandus, C. crassus and others) were assigned as cat-
egorical variables and lycaenid abundance and egg para-
sitism were employed as intercepts. All tests were per-
formed in the R statistical package v. 3.0.1, using the
“glmer” function of the “lme4” package. The Akaike in-
formation criterion (AIC) was investigated to fit the best
model in our GLMM analyses. The comparison between
the abundance of lycaenid eggs according to each ant
species was performed with a G test. This test was also
used to examine egg parasitism in plants with different ant
species.
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Results

We found 280 lycaenid eggs on Heteropterys, of which
39.65 % (n=111 eggs; 6.17±1.01 eggs per plant)
belonged to A. strophius and 60.35 % (n=169 eggs;
9.39±2.04 eggs per plant) belonged to R. marius (t17=
1.8450; P>0.05). The abundance of both lycaenid species
was constant over time and the GLMMs showed that eggs
were significantly more abundant on branches where ants
were present (Fig. 1, Table 1). The number of A. strophius
eggs in ant-present branches was 3.4 times higher in
comparison to branches without ants (4.78±0.90, n=86
and 1.39±0.45, n=25, respectively). This trend was also
noticed in R. marius, as eggs were 2.3 times more abun-
dant on branches with the presence of ants, relative to
branches where ants were experimentally excluded (6.56±
1.54, n=118 and 2.83±0.74, n=51, respectively). The
GLMM test revealed no significant temporal changes in
the number of eggs in plants with each ant species expect
for A. strophius in plants bearing C. blandus (Table 1). Of
the 86 eggs of A. strophius found on ant-present branches,
most of them were on plants bearing C. blandus (G=
31.8805; df=2; P<0.0001). For R. marius, eggs were
found predominately on branches with C. crassus (G=
10.9755; df=2; P<0.01) (Fig. 2).

Of the 111 eggs of A. strophius collected from
Heteropterys, 63.93 % (n=71) of them were parasitized by
microhimenopteran wasps, whereas in R. marius, the level of
parasitism was 47.92 % (n=81 eggs). Contrary to our expec-
tations, branches with ants showed higher levels of egg para-
sitism (Fig. 3a). For instance, A. strophius parasitism in
branches with ants was nearly 4.5-fold higher than in the
ant-excluded treatments; for R. marius, ant-present branches
had 2.4-fold more parasitized eggs than ant-excluded
branches. Nonetheless, despite the higher parasitism rate in
branches with ants, the results (GLMM test) were not statis-
tically significant (Table 1) for any lycaenid species.

Egg parasitism (in percent) was different depending on the
ant species present on Heteropterys. A. strophius eggs on
branches with C. blandus were more parasitized when com-
pared to the other ant species (G=21.9217; df=2; P<0.0001).
For R. marius, parasitism (in percent) was concentrated on
branches with C. crassus instead (G=38.2610; df=2;
P<0.0001).

Discussion

Corroborating our first hypothesis, the presence of (extrafloral
nectar drinking) ants had a positive effect on the abundance of

Fig. 1 Abundance (mean±SE,
per plant) of a A. strophius and b
R. marius according to the time of
sampling and the presence or
absence of ants in Heteropterys

Table 1 General linear mixed model test on the effects of ant presence/
absence and identity (C. blandus, C. crassus, and “others”) on the
abundance and parasitism (in percent) of A. strophius and R. marius in

Heteropterys. “Other” ants correspond to Crematogaster sp.,
Brachymyrmex sp., Dorymyrmex sp., and Pheidole sp.

Variables Estimate SE z p Variables Estimate SE z p

Allosmaitia strophius (oviposition) Rekoa marius (oviposition)

Ant presence 1.236 0.233 5.29 <0.0001 Ant presence 0.838 0.168 4.97 <0.0001

Ant species Ant species

C. blandus 0.275 0.576 0.04 <0.01 C. blandus 0.330 0.587 0.12 <0.05

C. crassus −0.273 0.380 −0.72 0.472 C. crassus 0.672 0.465 1.44 0.149

Others −0.174 0.382 −0.45 0.650 Others 0.503 0.494 1.02 0.309

Allosmaitia strophius (egg parasitism) Rekoa marius (egg parasitism)

Ant presence 0.078 0.538 0.15 0.884 Ant presence −0.057 0.376 −0.15 0.879

Ant species Ant species

C. blandus 0.629 0.638 0.72 0.353 C. blandus 0.452 0.588 0.37 0.593

C. crassus −0.054 0.577 −0.10 0.925 C. crassus 0.073 0.449 0.16 0.870

Others −0.241 0.675 −0.36 0.720 Others 0.531 0.498 1.07 0.287
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lycaenid eggs in Heteropterys, indicating that females of both
A. strophius and R. marius discriminate between ant-present
and ant-excluded treatments and lay eggs predominately on
the former. Ant-mediated oviposition is a pervasive character-
istic of obligate myrmecophilous species (Atsatt 1981; Pierce
and Elgar 1985), but there is growing evidence showing that
even facultative myrmecophilous lycaenids use ants as ovipo-
sition cues, as these latter can also act as bodyguards of larvae
(Kaminski et al. 2010).

Our results are surprising given that A. strophius DNOs
(structures responsible for the release of sugared substances)
are non-functional (Kaminski and Freitas 2010). Nevertheless,
this lycaenid species has recently been observed interacting
with ants in the generaCamponotus andCrematogaster (Silva
et al. 2014). Several factors other than DNOsmay be involved
in the interactions between ants and lycaenids, owing
especially to ant identity, plant species and geographic area.
For instance, Schmidt and Rice (2002) showed that, in the
past, Ogyris amaryllis was considered an obligate myrme-
cophilous species, but their work confirmed this species as
facultative myrmecophilous. In addition, Robbins (1991)
showed that the DNO itself is not a predictor of ant association
because even some larvae with functional DNOs are not

attended by ants (Robbins and Aiello 1982). Therefore, other
mechanisms are involved in ant relationships.

In our study, 77 % of A. strophius eggs were laid on plants
with ants, indicating no random oviposition pattern.
According to the literature, over half of the hosts of
A. strophius are extrafloral nectaried Malpighiaceae, and these
plants usually bear aggressive ant species (see Del-Claro et al.
1997; Alves-Silva et al. 2013b; Bächtold et al. 2013).
Nonetheless, as shown byKaminski and Freitas (2010), larvae
can co-exist with patrolling ants without being harassed or
attacked. In contrast toA. strophius, the larvae ofR. marius are
tended by several ant species, including Camponotus; this
occurs on several plant families (Monteiro 1991; Silva et al.
2011). For both species of lycaenids recorded in our study
(A. strophius and R. marius), living with Camponotus ants
may confer ecological advantages. Camponotus (1) are effec-
tive plant guards, as they ward off herbivores which might
compete with lycaenid larvae for food (Del-Claro et al. 1996;
Oliveira 1997); (2) can establish stable associations with
lycaenids (Rodrigues et al. 2010; Kaminski et al. 2010), and
(3) studies so far demonstrate that Camponotus is unable to
harm lycaenids, even those larvae which do not have stable
ant associations (Kaminski and Freitas 2010; Bächtold and
Alves-Silva 2013). The other ants found in our study
(Crematogaster sp., Brachymyrmex sp., Dorymyrmex sp.
and Pheidole sp.) are known to establish associations with
lycaenids (Fiedler 1991; Duarte et al. 2001), but the available
data are still too scant to allow inferences.

The majority of studies involving myrmecophilous butter-
flies have assumed that ant attendance provides protection
against natural enemies of caterpillars (e.g., Pierce and Mead
1981; Pierce and Easteal 1986; Pierce et al. 1987; Fiedler and
Maschwitz 1989; Peterson 1993; Seufert and Fiedler 1996;
Seufert and Fiedler 1999; Weeks 2003); however, the influ-
ence of ants in protecting lycaenid eggs has been poorly
explored in ant–lycaenid systems (except for Atsatt 1981;
Pierce et al. 1987). In the present study, it was demonstrated
that ants conferred no protection whatsoever against parasit-
oids of lycaenid eggs. In truth, the level of parasitism was
higher in ant-present branches, indicating a possible relation-
ship between parasitoids and ants. Our results, together with

Fig. 2 Relative frequency (in percent) of lycaenid eggs according to
C. blandus, C. crassus, and “other” ants (Crematogaster sp.,
Brachymyrmex sp., Dorymyrmex sp., and Pheidole sp.) in Heteropterys.
Numbers inside the parentheses correspond to the absolute frequency of
eggs

Fig. 3 a Egg parasitism (mean±
SE, in percent) ofA. strophius and
R. marius; in both species, egg
parasitism was higher, although
not statistically significant, in
plants with ants. b Egg parasitism
of lycaenids according to the
presence of each ant species in
Heteropterys. Numbers inside the
parentheses correspond to the
abundance of parasitized eggs
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those of Pierce et al. (1987), provide no evidence of ant
protection against parasitoids of lycaenid eggs. Furthermore,
the rate of parasitism in myrmecophilous lycaenids apparently
does not depend on the strength of the association with ants, as
even obligate myrmecophilous larvae may have higher para-
sitism rates compared to facultative myrmecophilous species
(DeVries 1991; Fiedler et al. 1992; Seufert and Fiedler 1999).

According to Seufert and Fiedler (1999), parasitoids can
use ants as cues to locate their hosts, especially in ant–lycaenid
systems involving obligate myrmecophilous species. Besides
ants, parasitoids may also be guided by chemical cues, as
oviposition may elicit the release of plant volatiles which
attract parasitoids (Schröder et al. 2008). Furthermore, other
than ant presence and chemical cues, visual clues related to
flower characteristics of the host plant are also related to
parasitoid occurrence (e.g., Lucchetta et al. 2008). In the case
ofHeteropterys, the whitish and round lycaenid eggs stand out
among the yellow flowers and buds, making them very con-
spicuous to parasitoids. In our study, we believe that parasit-
oids were primarily guided by ant presence, as egg parasitism
in branches with ants was higher, but we cannot rule out the
possibility that plant volatiles were also involved in the attrac-
tion of parasitoids.

The high parasitism of eggs in ant-present branches
makes one wonder why these butterflies lay eggs predom-
inately on plants with ants. According to Robbins (1991),
living with ant partners tends to maximize the survivor-
ship of larvae only, as they are tended and protected from
natural enemies (Weeks 2003). Therefore, since eggs (and
adult lycaenids) do not have an association with ants, no
influence of ants is expected regarding their development
and survivorship.

Lycaenids have long been known for their interactions with
mutualistic ants, and many species have developed mecha-
nisms to recognize and select specific ant partners (Fiedler
1991; Pierce et al. 2002). In this context, our results (in
addition to Kaminski et al. 2010) reveal that lycaenid ovipo-
sition mediated by ant presence may be more common than
previously thought, even in lycaenids with a weak ant associ-
ation, such as A. strophius. Nevertheless, choosing a plant
with ants does not necessarily mean lower parasitism of eggs,
as demonstrated here. Our study invites a reconsideration of
what we know so far about ant–lycaenid associations as ants
may have a rather relative, temporal and positive benefit on
caterpillars, but not on eggs.
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