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RESUMO 

 

Neste estudo, foram abordadas as implicações da condição nutricional e 

características físicas de Passiflora suberosa e Passiflora misera para a 

performance, comportamento de escolha pelo adulto, digestão e nutrição das 

larvas de H. erato phyllis. Inicialmente, avaliaram-se aspectos do desenvolvimento 

e foram realizadas medidas morfométricas de Passiflora suberosa e Passiflora 

misera cultivadas em três níveis de nitrogênio no solo. Avaliou-se o crescimento, a 

área foliar, o comprimento dos internódios, a dureza, a espessura, e a pilosidade, 

bem como analisou-se o conteúdo de água, de macro e micronutrientes presentes 

nos tecidos das respectivas plantas de ambas espécies. A seguir verificou-se a 

influência destas plantas na performance de Heliconius erato phyllis. Para isto, 

avaliou-se a sobrevivência, o tempo de desenvolvimento das larvas, o tamanho 

das pupas e dos adultos. Também, testou-se o comportamento de escolha dos 

adultos para oviposição, frente aos ramos de tais passifloráceas. Aspectos da 

ecologia nutricional das larvas foram avaliados, de forma comparativa, frente a P. 

suberosa e P. misera, através de índices nutricionais. Determinou-se: 1) o índice 

de consumo; 2) a taxa de crescimento relativo; 3) a digestibilidade aparente 4) a 

eficiência na conversão do alimento ingerido e 5) a eficiência na conversão do 

alimento digerido e convertido em biomassa. Ainda, 6) foi traçado um perfil de 

macro e micro nutrientes de P. suberosa e P. misera das plantas cultivadas e 

utilizadas para a criação das larvas, e de duas populações naturais. Em nível de 

digestão, determinou-se: 1) a quantidade de alimento ingerido, processado e 

retido 2) o tamanho dos fragmentos vegetais encontrados no intestino anterior e 

posterior; e ainda, 3) possíveis modificações morfológicas dos fragmentos, no 

decorrer da passagem destes através do tubo digestivo. O crescimento, a área 

foliar, e o comprimento dos internódios, de ambas passifloráceas, foram 

influenciados pelos níveis de nitrogênio. As plantas sem adição deste mineral 

apresentaram menores medidas em todos estes parâmetros. Foi detectada maior 

dureza e menor conteúdo de água nas primeiras folhas de P. suberosa cultivadas 

sem adição de nitrogênio. P. misera cultivada nesta condição também apresentou 

menor conteúdo de água, no entanto não houve maior dureza nas folhas. P. 



 

 

VI 

misera apresentou maior espessura nas primeiras e quintas folhas cultivadas com 

mais nitrogênio. A maioria dos macro e micronutrientes foram acumulados em 

maior concentração nas plantas com maior adição de nitrogênio no solo. O maior 

tempo no desenvolvimento e o menor tamanho alcançado pelos adultos foram 

causados pela menor porcentagem de nitrogênio e água contidos nos tecidos das 

plantas sem adição deste mineral. As larvas alimentadas com ramos de P. 

suberosa nesta condição, também enfrentaram a maior dureza da folha nos 

primeiros instares. As modificações morfológicas e nutricionais de ambas 

passifloráceas produziram efeitos na performance e na preferência de H. erato 

phyllis. A maior taxa de crescimento das larvas alimentadas com P. misera foi 

explicada pelo maior consumo e pela maior digestibilidade. Conseqüentemente, 

houve maior eficiência na conversão do alimento ingerido em substância corpórea. 

Não houve rompimentos das células da epiderme, nem dos fragmentos de P. 

misera nem dos de P. suberosa, retirados de ambas regiões intestinais. A maior 

permanência no intestino e o maior contato com o meio digestivo possibilitaram 

maior aproveitamento dos nutrientes de P. misera, em relação à P. suberosa. Isto 

ocorreu devido ao menor tamanho com que P. misera foi cortada pelas larvas, e 

pela menor espessura da folha. Quanto aos nutrientes, com exceção do fósforo e 

do manganês, os demais foram encontrados em maior concentração em P. 

suberosa. Dessa forma, as vantagens obtidas pelas larvas devem-se à maior 

eficiência destas no aproveitamento dos nutrientes contidos em P. misera, e não a 

um conteúdo nutricional superior nesta espécie.  

Palavras chave: P. suberosa, P. misera, Heliconius erato phyllis, nutrição, 

performance, macronutrientes, micronutrientes.  

 

ABSTRACT 

 

In this study, the implications of the nutritional conditions and physical 

characteristics of Passiflora suberosa and Passiflora misera for the performance, 

choice behavior, digestion and nutrition of H. erato phyllis were examined. Initially, 

an analysis was performed on developmental characteristics and morphometrics of 

both plant species, cultivated under three levels of soil nitrogen. The examined 
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characteristics were growth, leaf area, internode length, hardness, thickness, and 

pilosity, as well as the water content and the macro and micronutrients present in 

the plants. Later, an analysis was performed on the influence of these plants in the 

performance of Heliconius erato phyllis, including survivorship, either time of larval 

development, and size of pupae and adult. Additionally, a test was made on adult 

oviposition choice over passion flower branches. Nutritional ecology of the larvae 

was studied comparatively between P. suberosa and P. misera, using nutritional 

indices: 1) consumption index; 2) relative growth rate; 3) apparent digestibility; 4) 

conversion efficiency of ingested food, and 5) efficiency of digested food 

conversion into biomass. A comparison was made of the macro and micronutrients 

present in the cultivated P. suberosa and P. misera used for larvae, and for two 

natural populations. Regarding digestion, the following characteristics were 

studied: 1) the amount of food ingested, processed and retained; 2) the size of 

plant fragments found in the fore and hindgut; and 3) the morphological 

modifications of the fragments during their passage through the digestive tract. 

Growth, leaf area and internode length of both Passiflora species were influenced 

by nitrogen concentration. Plants cultivated with no addition of nitrogen presented 

lower values for all these variables. In P. suberosa cultivated without addition of 

nitrogen, the first leaves presented different hardness, and lower value for water 

content. Passiflora misera cultivated without addition of nitrogen also presented 

lower water content, but leaves were not harder. This species presented greater 

thickness in the first and fifth leaves cultivated under higher level of nitrogen. Most 

of the macro and micronutrients were accumulated under greater concentration in 

the plants that were cultivated with greater amounts of nitrogen added to the soil. 

The longer time of development and the smaller size reached by the adults were 

caused by the lower percentage of nitrogen and water in the tissues of plants 

cultivated without nitrogen addition. The larvae that were fed on P. suberosa 

cultivated without nitrogen addition faced harder leaves during the first instars. The 

morphological and nutritional modifications of both Passiflora species influenced 

the performance and oviposition choice behavior of H. erato phyllis. The greater 

growth rate presented by the larvae fed on P. misera resulted from  greater 

consumption and digestibility. Consequently, there was a higher efficiency in 
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converting food to body mass. There was no disruption of epidermic cells of P. 

misera and P. suberosa fragments taken from the intestinal tract. The longer 

permanence in the intestine, and the greater contact with the digestive medium 

allowed a better utilization of the nutrients of P. misera in comparison to P. 

suberosa. This was a result of the smaller size in which P. misera was cut by the 

larvae, and of their thinner leaves. Except for phosphorous and manganese, all 

nutrients presented higher concentration in P. suberosa. Thus, the advantages to 

the larvae result from their greater efficiency in using the nutrients contained in P. 

misera, and not from a greater nutritional content of the later.  

Key words: P. suberosa, P. misera, Heliconius erato phyllis, nutrition, performance, 

macronutrients, micronutrients.  
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intactas de P. suberosa (A, B e C) e P. misera (D, E e F). As barras 

representam 50, 10 e 1 µm, respectivamente na coluna. Setas brancas e pretas 
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representam tricomas distendidos e plaquetas de cera vistas de vários ângulos, 

respectivamente..................................................................................................... 
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Figura 9. Deposição da cera epicuticular da face adaxial dos fragmentos de P. 

suberosa retirados do intestino anterior (A, B e C) e intestino posterior (D, E e 

F) das larvas de quinto instar de H. erato phyllis. As barras representam 50, 10 

e 1 µm, respectivamente na coluna. Setas brancas e preta representam 

tricomas distendidios e descontinuidade do material, respectivamente................ 
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Figura 10. Deposição da cera epicuticular da face adaxial dos fragmentos de P. 

misera retirados do intestino anterior (A, B e C) e intestino posterior (D, E e F) 

das larvas de quinto instar de H. erato phyllis. As barras representam 50, 10 e 1 

µm, respectivamente na coluna. Setas brancas e pretas representam tricomas 

distendidos e plaqueta de cera, respectivamente.................................................. 
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Figura 11. Corte transversal, obtido através de criofratura, de folhas intactas de 

P. suberosa (A, B e C) e de P. misera (D, E e F). As barras representam 50, 10 

e 1 µm, respectivamente na coluna. As setas apontam para o conteúdo 
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Figura 12. Corte transversal de fragmentos de P. suberosa retirados do 

intestino anterior (A, B e C) e posterior (D, E e F) de larvas de quinto ínstar de 

H. erato phyllis. As barras representam 50, 10 e 1 µm, respectivamente na 
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Figura 13. Corte transversal de fragmentos de P. misera retirados do intestino 

anterior (A, B e C) e posterior (D, E e F) de larvas de quinto ínstar de H. erato 

phyllis. As barras representam 50, 10 e 1 µm, respectivamente na 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO GERAL 

 

As plantas e os animais são semelhantes na sua constituição química, na 

sua natureza genética e na forma como utilizam suas informações (Fosket, 1994). 

No entanto, resultam em organismos diferentes, pois há muito evoluem, através de 

diversos mecanismos, frente aos desafios e oportunidades de seu ambiente 

(Fosket, 1994). No decorrer das últimas décadas, os estudos das interações 

envolvendo insetos herbívoros e suas plantas hospedeiras têm gerado diversas 

hipóteses na tentativa de encontrar padrões, os quais explicam os mecanismos 

existentes para que ocorram tais relações (Fraenkel, 1959; Feeny, 1970; Rhoades 

& Cates, 1976; Bryant et al., 1983; Coley et al., 1985; Price, 1991; Fernandes, 

1994; Hochuli, 1996; Peeters, 2002). Dentro deste contexto, diversas teorias de 

defesa das plantas são propostas para explicar as formas nas quais estas 

sobrevivem diante da presença dos herbívoros (Mole, 1994). 

No mínimo cinco aspectos tem sido abordado em estudos de interação 

inseto-planta: 1) dos compostos do metabolismo primário, ou nutrientes das 

plantas; 2) das características físicas, envolvendo anatomia e morfologia destas, 

dos herbívoros, ou de ambos; 3) das interações químicas, as quais envolvem os 

compostos do metabolismo secundário das plantas; 4) das respostas induzidas 

pelo estresse e 5) aqueles relacionados à ação dos predadores dos herbívoros. 

As características químicas e físicas das plantas, as quais servem de 

alimento para os herbívoros, são heterogêneas no espaço e no tempo, uma vez 

que estas variam dependendo da sua fenologia e frente às condições do ambiente 

em que vivem (Hartley & Jones, 1997). Muitas vezes, estas são sujeitas à baixa 

disponibilidade de nutrientes no solo e resultam em tecidos pobres do ponto de 

vista nutricional (Hartley & Jones, 1997). A “hipótese do vigor das plantas“ (Price,  

1991) aponta para a preferência dos insetos herbívoros em relação às plantas ou 

módulos mais vigorosos.  

Segundo a “hipótese da aparência” (Feeny, 1970; Rhoades & Cates, 1976), 

a abundância, a persistência e as características físicas e químicas de uma planta 
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a tornaria mais ou menos aparente, frente aos insetos herbívoros. A interação entre 

tais fatores determinaria o grau de suscetibilidade das plantas.  

A hipótese do balanço entre carbono e nutrientes (Bryant et al., 1983) é 

baseada num trade-off fisiológico da planta. Esta sustenta que a disponibilidade de 

carbono e nutrientes no solo, principalmente o nitrogênio, determinaria a 

quantidade de tais compostos que seriam alocados para o crescimento, ou para a 

produção das defesas. Segundo os autores, em ambientes com mais nitrogênio em 

relação à concentração de carbono, as plantas produziriam compostos químicos 

nitrogenados, como alcalóides. Em contraste, em ambientes pobres deste mineral, 

e com alta disponibilidade de luz, estas produziriam compostos de defesa 

baseados em carbono, tais como compostos fenólicos e taninos. Desta forma, a 

proteção das plantas em relação aos herbívoros seria dependente das condições 

do ambiente em que esta viveria.  

Segundo a hipótese da “disponibilidade de recursos” (Coley et al., 1985; 

Coley & Barone, 1996), os recursos disponíveis no ambiente e o ritmo de 

crescimento, inerente às espécies, determinariam o tipo e a quantidade de defesas 

a serem produzidas. Frente à baixa disponibilidade de recurso, as plantas de 

crescimento lento e alto nível de defesas seriam mais favorecidas que aquelas de 

crescimento rápido. Frente à alta disponibilidade de recursos as favorecidas pelo 

ambiente seriam as plantas com crescimento rápido e baixo nível de defesas.  

Ambas hipóteses, do balanço entre o carbono e nutrientes, e da 

disponibilidade de recursos, sustentam que a produção das defesas é uma 

resposta da planta ao ambiente. No entanto, a teoria de respostas ao estresse 

sustenta que a produção destas é induzida pela própria necessidade de defesa da 

planta (Karban & Baldwin, 1997; Bazzaz, 1997). Neste caso, o mecanismo que 

opera para a ocorrência da produção de tais compostos é um sistema de respostas 

fisiológicas, mediadas por hormônios (Karban & Baldwin, 1997; Bazzaz, 1997). 

Dentro deste contexto, White (1969) já defendia que as plantas sob estresse, no 

caso hídrico, seriam mais suscetíveis ao ataque de herbívoros. A causa desta 

ocorrência seria a modificação na quantidade, distribuição e composição do 

nitrogênio. Segundo o mesmo autor, ocorreria a diminuição da síntese de 
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proteínas, a qual provocaria o aumento do nitrogênio solúvel nas partes aéreas da 

planta, resultando em ganhos nutricionais para os herbívoros.  

Sem dúvida, a grande maioria dos estudos de interação inseto-planta se 

detêm nas relações as quais envolvem os compostos químicos de baixo peso 

molecular (Hartley & Jones, 1997). Trata-se dos compostos que resultam do 

metabolismo secundário das plantas e podem ser acumulados em estruturas que 

surgem durante o processo de especialização celular (Herms & Mattson, 1992). 

São conhecidos exemplos de substâncias que protegem a planta de fatores 

abióticos, como por exemplo, das antocianinas as quais atuam contra os raios 

ultravioleta, prejudiciais às células (Berenbaun, 1995, Lee & Gould, 2002). Embora 

ocorram algumas exceções, estes compostos não são essenciais para o 

desenvolvimento e crescimento das plantas (Bernays & Chapman, 1994). 

Mais recentemente, alguns autores tem argumentado que as propriedades 

biomecânicas, ou características físicas como a presença de ceras, tricomas, a 

espessura e a dureza das plantas influenciam na locomoção, no comportamento de 

escolha, na alimentação e nutrição dos insetos herbívoros (Slansky & Rodriguez, 

1987; Fernandes, 1994; Hochuli, 1996; Sanson et al., 2001; Peeters, 2002; 

Medeiros & Moreira, 2002; Pérez-Harguindeguy et al., 2003). A influência de tais 

características tem sido defendida como determinante para a composição das 

populações dos insetos (Murdoch, 1966; Peeters, 2002) e na evolução da 

morfologia de tais organismos (Bernays, 1991).  

Segundo Berenbaun (1995), a deficiência nutricional imposta pelas plantas é 

a principal barreira enfrentada pelos insetos herbívoros. A taxa de crescimento 

reduzida, resultante do consumo de alimentos com baixo conteúdo nutricional, é 

uma forma indireta de aumentar a mortalidade (Price et al., 1980). De acordo com 

tais autores, o maior tempo de desenvolvimento resulta na maior exposição dos 

imaturos aos inimigos naturais e patógenos. Damman (1987) defende que a 

escolha por alimentos em locais livres de inimigos naturais, ou com abrigos, pode 

ser mais importante que a escolha de alimentos ricos nutricionalmente e o 

desenvolvimento rápido.  
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Para uma avaliação mais completa, vários aspectos da interação entre os 

insetos, as plantas e o seu ambiente precisam ser considerados (Slansky & 

Rodriguez, 1987). Mole (1994) sugere que se faça um paralelo entre aspectos da 

teoria das defesas e da historia de vida dos organismos para entender os trade-offs 

envolvidos. A alimentação é um dos principais eventos da vida dos organismos em 

que tais relações se estabelecem e, mesmo pequenas variações inter e intra-

específicas na qualidade nutricional e na composição química e física das plantas, 

podem causar grandes efeitos na fisiologia (Larsson et al., 1986; Schoonhoven et 

al., 1998) e comportamento dos insetos herbívoros (Bryant et al., 1983; Hanks, 

1990). Em casos extremos, o custo da manutenção pode causar a redução no 

crescimento ou reprodução, mas garantir a sobrevivência do organismo (Sibly & 

Callow, 1986). Para enfrentar os desafios básicos, as plantas e os animais 

desenvolveram estruturas, comportamentos e estratégias, cada qual com suas 

particularidades (Bernays, 1991). Os desafios consistem simplesmente na 

obtenção de nutrientes para sua manutenção, reprodução e sobrevivência diante 

das adversidades, ou mesmo diante de condições favoráveis (Fosket, 1994).  

Passiflora suberosa Linnaeus e Passiflora misera Humbold, Bonpland & 

Kunth são maracujás nativos do Rio Grande do Sul (RS), pertencentes à família 

Passifloraceae. Ambas são comuns em bordas de matas e clareiras, apresentam 

uma ampla distribuição, porém são mais freqüentes na Depressão Central (C. 

Mondin & G.R.P. Moreira, UFRGS, dados inéditos). Seus frutos não são 

explorados comercialmente, provavelmente por apresentarem um tamanho 

diminuto. Por outro lado, juntamente com outras passifloráceas, servem como 

alimento para as larvas de lepidópteros da família Nymphalidae, com os quais 

desenvolveram uma estreita relação (Benson et al. 1976; Brown, 1981; Gilbert; 

1982, 1991).  

Heliconius erato phyllis é um dos ninfalídeos cujos adultos consomem o 

pólen, além do néctar de diversas angiospermas, o que permite que sejam 

longevos e que as fêmeas produzam oócitos ao longo de toda sua vida (Gilbert, 

1972; Dunlap-Pianka et al., 1977; Ramos & Freitas, 1999; Correia et al., 2001 ). As 

larvas alimentam-se dos tecidos das passifloráceas e têm sido objeto de estudos, 
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relacionados à biologia, ecologia e comportamento (Benson et al. 1976; Brown, 

1981; Gilbert, 1991; Menna-Barreto & Araújo, 1985; Périco & Araújo, 1991; Périco, 

1995; Mugrabi-Oliveira & Moreira, 1996ab; Rodrigues & Moreira, 1999; Rodrigues 

& Moreira, 2002; Rodrigues & Moreira, 2004; Kerpel & Moreira, no prelo; Barp et 

al., submetido; Silveira, 2002; Guimarães, 2002; Santos, 2002).  

Estes estudos proporcionaram diversas informações a respeito deste 

sistema, como por exemplo, a capacidade das fêmeas de selecionar a região 

apical, de ramos maiores, com maior área foliar e livre de ovos de coespecíficos 

(Mugrabi-Oliveira & Moreira, 1996ab); a preferência e dependência das larvas dos 

instares iniciais por tecidos jovens; o padrão de consumo das larvas que inicia na 

região apical do ramo e evolui em direção a base deste (Rodrigues & Moreira, 

1999); o maior tamanho das pupas (Menna-Barreto & Araújo, 1985; Périco, 1995) e 

dos adultos e a maior fecundidade das fêmeas quando as larvas consomem P. 

misera, em relação à P. suberosa, tanto em laboratório quanto no campo 

(Rodrigues & Moreira, 2002, 2004). Também, sabe-se da preferência inata das 

larvas por P. misera e das fêmeas para oviposição em ramos de P. misera, tanto 

em insetário, quanto no campo. (Kerpel & Moreira, no prelo). Segundo os mesmos 

autores, a escolha dos ramos para oviposição é dependente da disponibilidade e 

qualidade dos recursos. Em ambos campo e insetário ocorre preferência para 

oviposição em plantas cultivadas na sombra em relação às cultivadas no sol (Barp 

et al., submetido). Ainda, que ocorre maior desgaste das mandíbulas das larvas 

que se alimentam de P. suberosa e P. misera com folhas maduras em relação às 

que se alimentam com folhas jovens (Silveira, 2002). Com base nas características 

físicas de ambas passifloráceas, a autora infere para a ocorrência de maior 

desgaste nas mandíbulas das larvas que se alimentam de P. suberosa em relação 

`a P. misera. 

Permanecem abertas questões relacionadas a aspectos do desenvolvimento 

de P. suberosa e P. misera, características morfológicas, estado nutricional e suas 

implicações na performance, comportamento de escolha, digestão e nutrição de H. 

erato phyllis. Tais aspectos foram abordados neste estudo, e serão apresentados 

em quatro capítulos. Cada um corresponde a um artigo independente, formatado 
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conforme normas da revista para a qual serão submetidos para publicação (Anexo 

3).  

No primeiro artigo (capítulo 2), o objetivo foi avaliar aspectos de P. suberosa 

e P. misera, com relação ao desenvolvimento e a medidas morfométricas, em 

diferentes condições de adubação do solo, uma vez que na natureza também são 

encontradas variações neste sentido. Para isto, verificou-se a influência do 

nitrogênio, em três níveis de aplicação, no crescimento, área foliar, comprimento 

dos internódios, dureza, espessura, e pilosidade, bem como analisou-se o 

conteúdo de água, de macro e micronutrientes presentes nos tecidos das 

respectivas plantas.  

No segundo artigo (capítulo 3), verificou-se a influência das diferentes 

características nutricionais e morfométricas, obtidas para as passifloráceas 

cultivadas nos diferentes níveis de nitrogênio, na performance de H. erato phyllis. 

Avaliou-se a sobrevivência, o tempo de desenvolvimento das larvas, o tamanho 

das pupas e dos adultos criados em ramos de P. suberosa e P. misera do referido 

cultivo. Também avaliou-se o comportamento de escolha na oviposição dos adultos 

frente aos ramos de tais passifloráceas.  

No terceiro artigo (capítulo 4), verificou-se aspectos da ecologia nutricional 

das larvas, de forma comparativa, frente a P. suberosa e P. misera, através de 

índices nutricionais. Para isto, determinou-se: 1) o índice de consumo; 2) a taxa de 

crescimento relativo; 3) a digestibilidade aparente 4) a eficiência na conversão do 

alimento ingerido e 5) a eficiência na conversão do alimento digerido e convertido 

em biomassa. Ainda, 6) foi traçado um perfil de macro e micro nutrientes de P. 

suberosa e P. misera das plantas cultivadas e utilizadas para a criação das larvas, 

e de duas populações naturais, as quais comumente são utilizadas pelas 

populações de H. erato phyllis.  

No quarto artigo (capítulo 5), o objetivo foi verificar, em nível de digestão, a 

utilização de P. suberosa e P. misera pelas larvas de H. erato phyllis através da 

análise de aspectos físicos do alimento ingerido. Para isto determinou-se: 1) a 

quantidade de alimento ingerido, processado e retido pelo intestino 2) o tamanho 

dos fragmentos vegetais encontrados no intestino anterior e posterior; e ainda, 3) 
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verificou-se possíveis modificações morfológicas dos fragmentos, no decorrer da 

passagem destes através do tubo digestivo. 

No sexto capítulo, são apresentadas as considerações finais referentes ao 

trabalho desenvolvido e perspectivas em relação a este sistema de estudo.  
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ABSTRACT 

 

Passiflora suberosa and Passiflora misera (Passifloraceae) are passion vines native to Rio 

Grande do Sul State (RS). The stems and leaves are used as food resources by larvae of the 

nymphalid butterfly Heliconius erato phyllis. These plants are subject to variation on soil 

nutrient concentrations, which can influence the performance of the larvae that feed on 

them. The present study examines the influence of nitrogen on growth, morphological and 

nutritional characteristics of Passiflora suberosa and Passiflora misera. The soil used for 

                                                 
1 A ser submetido ao Brazilian Journal of Biology. 
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cultivating the plants was prepared with a P, K and a micronutrient solution. The treatments 

consisted of different nitrogen dose (0, 150 and 300 mg L-1) application to the soil. The 

plants were monitored every 14 days, up to  the 98 day. Data were taken on growth, leaf 

area and internode length. On the 98-day, the first and fifth leaves were collected for 

measuring hardness, thickness, pilosity, water content, macro and micronutrients contents. 

Growth, leaf area and internode length increased significantly with nitrogen addition in both 

Passiflora species. P. suberosa presented significant higher hardness those cultivated 

without nitrogen addition. This species also presented less water content in the leaves with 

greater hardness. P. misera cultivated without addition of nitrogen also presented less water 

content, but there was no difference in leaf hardness. This species presented thicker first and 

fifth leaves when submitted to higher nitrogen concentrations in the soil. The concentration 

of macro and micronutrients also increased with the addition of nitrogen. 

Key words: passion vines, tickness, hardness, internode length, macro and micronutrient 

 

RESUMO 

Passiflora suberosa e Passiflora misera são maracujás nativos do Rio Grande do Sul (RS) 

pertencentes à Passifloraceae. Seus caules e folhas servem como alimento para as larvas de 

lepidópteros da família Nymphalidae, como por exemplo, Heliconius erato phyllis. Estas 

plantas estão sujeitas às variações de concentração de nutrientes no solo onde vivem, os 

quais podem refletir-se na performance dos organismos que as utilizam como alimento. 

Neste estudo, avaliou-se a influência do nitrogênio no crescimento e nas características 

morfológicas e nutricionais de Passiflora suberosa e Passiflora misera. O solo utilizado 

para o cultivo destas foi especialmente preparado, através de uma adubação de correção 

básica que consistiu da aplicação de P, K e micronutrientes. Os tratamentos consistiram na 
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aplicação das seguintes doses de nitrogênio: 1) 0, 2) 150 e 3) 300 mg L-1 de solo. As plantas 

foram vistoriadas a cada 14 dias, durante um período de 98 dias, quando avaliou-se o 

crescimento, a área foliar e o comprimento dos internódios. No final do período, a primeira e 

a quinta folha de cada ramo, foram destacadas para avaliação da dureza, da espessura e da 

pilosidade. Foram ainda, quantificados os teores de água,de macro e micronutrientes. O 

crescimento, a área foliar, e o comprimento dos internódios, de ambas passifloráceas, 

aumentaram significativamente com a adição de nitrogênio. Foi detectada diferença 

significativa quanto à dureza nas primeiras folhas de P. suberosa cultivadas sem adição de 

nitrogênio. Esta também apresentou menor conteúdo de água nas folhas com maior dureza. 

P. misera cultivada sem adição de nitrogênio também apresentou menor conteúdo de água, 

no entanto não houve maior dureza. Esta apresentou maior espessura nas primeiras e quintas 

folhas cultivadas com mais nitrogênio. As concentrações de macro e micronutrientes 

aumentaram com a adição de nitrogênio no solo em ambas passifloráceas. 

Palavras chave: passifloráceas, dureza, espessura, comprimento dos internódios, macro e 

micronutrientes 

 

INTRODUÇÃO 

É sabido que o desenvolvimento das plantas é resultado da divisão celular que dá 

origem a tecidos e órgãos, e o número de células numa folha depende da freqüência com que 

esta ocorre (Fosket, 1994; Larcher, 1995). O crescimento, por sua vez, é causado por um 

aumento no volume da célula, que é acompanhado pela divisão geralmente, apenas no início 

do desenvolvimento (Fosket, 1994). Durante a maturação das células, ocorre a diferenciação 

celular. Esta inclui mudanças químicas que resultam em diferenças morfológicas, as quais 
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produzem estruturas especializadas como tricomas, ceras, compostos secundários e outros 

tecidos (Herms & Mattson, 1992).  

O desenvolvimento, o crescimento e a diferenciação celular são governados 

geneticamente e dependem das atividades metabólicas de fotossíntese, respiração e absorção 

de água e nutrientes (Fosket, 1994; Larcher, 1995). Estas atividades estão diretamente 

relacionadas com fatores ambientais como a luminosidade, a concentração de CO2, a 

temperatura no ambiente, o pH, e a disponibilidade de água e nutrientes minerais no solo 

(Chapin, 1980; Coley et al., 1985; Herms & Mattson, 1992; Marschner, 2002).  

A água é um dos principais fatores que influencia a atividade das plantas (Taiz & 

Zeiger; 1998; Larcher, 1995). Trata-se da substância mais abundante nos tecidos vegetais, a 

qual produz um meio contínuo através da parede celular e capilares e, desta forma, participa 

da estruturação do corpo da planta (Taiz & Zeiger, 1998). Ainda, mantém o turgor das 

células, condição essencial para que ocorram processos fisiológicos como o transporte de 

substâncias, o controle da temperatura interna, através da transpiração e o próprio aumento 

no volume da célula (Taiz & Zeiger, 1998).  

A luz é outro fator essencial e pode influenciar as plantas de duas formas: a primeira, 

como fonte de energia, que ao ser capturada é convertida em energia química, através da 

fotossíntese (Mooney & Ehleringer, 1997; Taiz & Zeiger, 1998); a segunda, por atuar como 

um meio que transfere informações do ambiente, as quais regulam processos de crescimento 

e desenvolvimento (Tang, 1997; Taiz & Zeiger, 1998).  

O gás carbônico (CO2) por sua vez é o componente básico da fotossíntese e pode 

limitar a razão fotossintética de uma planta. Esta aumenta linearmente com a concentração 

de CO2
 no meio intercelular (Mooney & Ehleringer, 1997). Por outro lado, a temperatura 

influencia a atividade enzimática. Um aumento na atividade enzimática possibilita maior 
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capacidade de absorção do CO2, e conseqüentemente o aumento na taxa fotossintética 

(Mooney & Ehleringer, 1997). Ainda, segundo os mesmos autores, a atividade do 

hidrogênio no solo (pH) influencia a disponibilidade dos nutrientes e a concentração de íons 

que podem ser tóxicos para a planta. 

A vida das plantas também depende dos nutrientes minerais (Chapin, 1980; 

Marschner, 2002). Além dos nutrientes orgânicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, alguns 

elementos minerais são considerados essenciais para o metabolismo, e conseqüentemente 

para o desenvolvimento das plantas. A distinção entre macro e micronutrientes refere-se à 

necessidade da planta. Aqueles requeridos em maiores quantidades são considerados 

macronutrientes e aqueles requeridos menores quantidades são chamados de micronutrientes 

(Frieden, 1972). A quantidade de ambos na composição da matéria seca vegetal reflete a 

necessidade da planta. O nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e o enxofre são 

considerados os macronutrientes essenciais (Larcher, 1995; Marschner, 2002). O nitrogênio, 

o fósforo e o enxofre são constituintes das proteínas e ácidos nucléicos, dentre outras 

funções. O cobre, zinco, ferro, manganês, boro, molibdênio, cloro e o níquel são 

micronutrientes essenciais. Estes são constituintes das moléculas das enzimas e estão 

envolvidos nas funções catalíticas, dentre outras (Marschner, 2002).  

Os nutrientes minerais agem como constituintes estruturais, ativadores de reações 

enzimáticas e osmoreguladores. Com isto, podem afetar o crescimento das plantas de forma 

direta e indireta (Marschner, 2002). Efeitos diretos podem ser causados pelo nitrogênio e o 

fósforo, uma vez que, estão envolvidos na reação de fotossíntese (Chapin, 1980; Marschner, 

2002). O fósforo tem efeito menos pronunciado, porém a falta de nitrogênio pode causar a 

diminuição do tamanho e do número de células (Chapin, 1980). Geralmente, também existe 

uma relação positiva entre a capacidade fotossintética e o conteúdo de nitrogênio na folha. 
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Quando o conteúdo de nitrogênio é reduzido, a quantidade de carbono fixada por molécula 

de nitrogênio presente na folha também fica reduzida (Marschner, 2002). Normalmente, 

ocorre um aumento nos níveis de proteína das plantas fertilizadas com nitrogênio (Bernays 

& Chapman, 1994). Porém, a medida em que a folha amadurece, o teor deste mineral 

diminui, assim como o teor de água. Por outro lado, aumenta o teor de lignina, fibras e 

taninos resultando em maior dureza nesta estrutura (Scriber & Slansky, 1981; Scriber, 

1984).  

Um maior ou menor teor de nitrogênio no solo pode causar modificações na 

anatomia e morfologia das plantas, assim como causar um aumento na produção de 

compostos do metabolismo secundário (Bryant et al., 1983; Coley & Barone, 1996; Mooney 

& Ehleringer, 1997; Schoonhoven et al., 1998; Marschner, 2002). No entanto, frente à 

disponibilidade limitada de recursos, as espécies podem apresentar diferentes padrões para a 

alocação destes (Chapin, 1980; Chapin et al., 1990). Segundo os mesmos autores, a área 

foliar e a produção de biomassa podem revelar como as espécies respondem em tais 

condições.  

Além dos fatores acima mencionados, o desempenho de uma planta está relacionado 

a sua capacidade fotossintética (Mooney & Ehleringer, 1997). Esta é intrínseca de cada 

folha e, também depende do tempo de permanência desta na planta e da sazonalidade. As 

folhas de crescimento rápido possuem vida curta, mas apresentam alta capacidade 

fotossintética (Mooney & Ehleringer, 1997; Coley et al., 1985). As folhas com crescimento 

lento apresentam vida mais prolongada e podem manter-se ativas em várias estações do ano. 

Segundo Altieri & Nicholls (2003), respostas de plantas fertilizadas, tais como mudança na 

taxa de crescimento, no tamanho das estruturas, na dureza e espessura da epicutícula 

influenciam no sucesso de algumas espécies de insetos.  



 

 

20

Neste estudo avaliaram-se alguns aspectos do desenvolvimento de Passiflora 

suberosa Linnaeus e Passiflora misera Humbold, Bonpland & Kunth frente a diferentes 

concentrações de nitrogênio. Ambas espécies apresentam uma ampla distribuição no Rio 

Grande do Sul (RS), sendo mais freqüentes na Depressão Central (C. Mondin & G.R.P. 

Moreira, UFRGS, dados inéditos). Tratam-se de dois maracujás nativos deste Estado, 

pertencentes à Passifloraceae. Ocorrem em bordas de matas e clareiras e seus caules e suas 

folhas servem como alimento para as larvas de lepidópteros Nymphalidae (Benson et al., 

1976; Benson, 1978; Brown, 1981; Menna-Barreto & Araújo, 1985; Gilbert, 1991; Périco & 

Araújo, 1991; Mugrabi-Oliveira & Moreira, 1996a). Os teores de nutrientes nas folhas e 

caules destas plantas estão sujeitos à disponibilidade de nutrientes no solo, os quais podem 

afetar a performance dos organismos que as utilizam como alimento. Desconhecemos, 

porém, que tal aspecto tenha sido analisado experimentalmente nesse sistema. Neste estudo, 

avaliou-se a influência do nitrogênio no crescimento, área foliar, comprimento dos 

internódios, dureza, espessura e pilosidade de P. suberosa e P. misera, bem como, analisou-

se o conteúdo de água, de macro e de micronutrientes presentes em seus tecidos, com a 

finalidade de detectar qual das espécies poderia oferecer melhores recursos para as larvas de 

Heliconius erato phyllis.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Preparo do solo 

Aproximadamente 0,7 m3 de solo foi retirado da camada subsuperficial (20-40 cm), 

em uma área do Campus do Vale, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Segundo Bastos et al. (1998), o solo deste local é classificado como litossolo. 
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Posteriormente este foi peneirado em malha de 4 mm., homogeneizado e uma amostra de 

aproximadamente 1 L foi coletada para análises químicas (Anexo 1), em outubro de 2000. 

Em todo o solo peneirado foi feita uma adubação básica de correção, de acordo com os 

resultados da análise e, recomendações da Comissão de Fertilidade do Solo- RS/SC (1995) e 

da Comissão de Fertilidade do Solo de Minas Gerais (1999). A adubação de correção 

consistiu da aplicação de 200 mg L-1 de P, 150 mg L-1 de K e uma solução de 

micronutrientes (Bo, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). As fontes utilizadas foram superfosfato triplo (42 

% de P2O5
 = 21 % de P) e cloreto de potássio (60 % de K2O = 50% de K), para P e K, 

respectivamente. A adubação básica foi aplicada com o objetivo de evitar possíveis 

limitações de outros nutrientes essenciais para o crescimento das plantas que não fossem 

objeto do estudo, no caso presente nitrogênio. Os tratamentos consistiram na aplicação de 

três doses de N: 1º) zero; (tratamento N0); 2º) 150 mg L-1 (tratamento N150); e, 3º) 300 mg 

L-1 de solo (tratamento N300). Como fonte de N foi utilizada a uréia (45% de N). As 

dosagens dos nutrientes foram calculadas em gramas, conforme a Tabela 1. Quanto à acidez 

do solo, em função do pH relativamente elevado (6,2) e do maracujá apresentar uma boa 

adaptação a solos ácidos, se optou por não aplicar calcário.  

As mudas de P. suberosa e P. misera provenientes do Horto Florestal Barba Negra, (Barra 

do Ribeiro, RS) foram transplantadas para vasos, entre os dias 24/11/00 a 05/12/00. No 

total, foram plantados 168 vasos, os quais foram divididos em quatro blocos (42 

vasos/bloco), ou seja, cada tratamento teve sete repetições para cada espécie. Foram 

colocados três litros de solo e duas mudas por vaso, no sentido de otimizar o espaço. P. 

suberosa foi obtida a partir de mudas, enquanto P. misera foi obtida a partir de estacas de 

vários indivíduos. Após o plantio, os vasos foram distribuídos de forma eqüidistante num 

abrigo com as dimensões de 7 m x 3,50 m x 2,30 m, com uma proteção de tela sombrite 
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Tabela 1. Macronutrientes (mg L-1) aplicados no solo, conforme os tratamentos para cultivo 

das passifloráceas. 

 

 

 

macronutrientes  

 

tratamentos (mg L-1) 

0                           150                            300 

    

N zero 60 120 

P 196 196 196 

K 54 54 54 
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50%, localizado no Departamento de Ecologia da UFRGS. A distribuição seguiu a tabela de 

números randomizados conforme Zar (1999), com restrição (trios de mesmo tratamento). As 

plantas foram irrigadas diariamente.  

Os micronutrientes foram aplicados em forma de solução. Utilizou-se uma mistura 

de sais contendo Bo, Cu, Mn, Mb, Zn, Fe (solução de Hoaglland, 1950 modificada) 

conforme a Tabela 2. Utilizou-se meia-força desta solução para aplicação ao solo. No total, 

foram aplicados 30 mL desta solução por vaso: sendo 10 mL uma semana após o plantio, 10 

mL um dia após a poda (10/01/2001), e os outros 10 mL após dois meses (10/03/2001).  

Foram feitas duas aplicações de cobertura de N nos tratamentos que receberam este 

nutriente; uma em 07/02/2001 e outra em 07/04/2001. As doses adicionadas foram 84 e 168 

mg de nitrogênio por kg de solo, respectivamente, para os tratamentos 150 e 300. 

 

Morfometria da folha 

Para obtenção dos parâmetros morfométricos das folhas seguiu-se o procedimento 

adotado por Barp et al. (submetido). Foram sorteados três vasos de P. suberosa e três vasos 

de P. misera de cada bloco, de cada tratamento (n=12 vasos/espécie/tratamento). De cada 

planta, foi sorteado um ramo, o qual foi podado a 10 cm do solo e marcado com uma fita. A 

cada 14 dias, estes ramos foram avaliados quanto as seguintes características: comprimento, 

número de folhas e área foliar. O número de folhas foi registrado para posteriormente 

calcular-se o comprimento dos internódios. As avaliações foram realizadas até completar 98 

dias após o plantio. Este período incluiu o início do desenvolvimento dos ramos até a sua 

estabilização (Barp et al., submetido).  

Em cada amostragem, inicialmente, contava-se o número de folhas e media-se o 

comprimento do ramo sorteado, com uma régua de um metro de extensão. Posteriormente,  
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Tabela 2. Fontes e concentração de micronutrientes contidos em 30 ml da solução 

adicionada em cada vaso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

composto químico 

 

concentração 

(mMol L-1) 

H3BO3 12,5 

MnCl2.4H2O 1 

ZnCl2 1 

Na Cl 25 

CuCl2.2H2O 0,25 

H2MoO4 0,25 

Na2-EDTA 20 

FeCl3.6H2O 20 
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registrava-se a área foliar, através da sobreposição das folhas, uma a uma, em uma folha de 

papel, as quais foram contornadas com um lápis. No final do período de amostragem, os 

desenhos obtidos foram digitalizados e as imagens foram medidas através de um software 

(Image tool for Windows 2.0). O comprimento dos internódios, para cada amostragem, foi 

obtido através da divisão do comprimento dos ramos pelo número de folhas. O dados de 

comprimento dos ramos, dos internódios e de área foliar foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA de medidas repetidas), seguida por testes múltiplos de Tukey ao nível de 

5%. Estas análises foram entre os três tratamentos, dentro de cada passiflorácea. 

No final do período de 98 dias (em 16/04/01), a espessura, a dureza e a pilosidade 

foram avaliadas. Estas medidas foram realizadas em laboratório, na primeira e quinta folha 

dos ramos marcados, ocasião em que estas foram retiradas. Foram adotadas a primeira e a 

quinta folha devido ao padrão encontrado por Rodrigues & Moreira (1999), quanto ao uso 

dos ramos como alimento pelas larvas de H. erato phillis. A alimentação das larvas tem 

início na região apical do ramo, nos tecidos jovens e a medida em que a larva se desenvolve 

esta segue em direção a base, onde encontram-se os tecidos maduros. No atual estudo, 

procurou-se contemplar os tecidos jovens e os tecidos maduros durante a obtenção dos 

parâmetros. Tendo em vista o lento desenvolvimento das plantas do tratamento N0, fez-se 

necessário o uso no máximo da quinta folha (madura). Com isto, foi possível a comparação 

dos parâmetros entre folhas de mesma posição, entre os três tratamentos. 

A espessura foi medida sobre um corte transversal da região mediana do limbo 

foliar. Os cortes foram feitos com lâmina de metal afiada e montados em lâmina escavada 

contendo água destilada. A seguir foi determinada a espessura em microscópio equipado 

com ocular contendo escala micrométrica. A pilosidade foi quantificada em 1 mm2 de área, 
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na região central do limbo foliar, ao lado da nervura principal da face adaxial das folhas. 

Para a contagem dos tricomas, também utilizou-se uma lupa equipada com ocular contendo 

grade micrométrica. A dureza foi determinada indiretamente, pela força necessária para 

perfurar 1 mm2 de área da primeira e quinta folha, através de um perfurômetro (Barp et al., 

submetido). Este consiste de duas placas de acrílico, mantidas por um suporte de madeira, 

entre as quais é colocada a folha. As placas contém um orifício por onde passa uma haste 

cilíndrica de metal, presa a outra placa de acrílico, sobre a qual são colocados os pesos.  

A dureza, a espessura e a pilosidade, por não apresentarem distribuição normal, 

foram comparadas através de testes de Kruskal-Wallis, seguidos de testes múltiplos de 

Dunn. 

 

Análises foliares nutricionais 

Um cultivo adicional de P. suberosa e P. misera foi conduzido para estas análises, 

em novembro de 2001, seguindo-se os procedimentos adotados no cultivo anterior. Para 

isto, o solo foi peneirado e preparado, e outras mudas foram coletadas no Horto Florestal 

Barba Negra. 

No dia 10 de abril de 2002 foram feitas as coletas dos ramos para as análises do 

conteúdo de água, macro e micronutrientes. Foram coletados cinco amostras de cada 

tratamento, com 20 ramos, quantidade mínima de material necessário para a realização das 

análises. O material recém coletado foi pesado em balança analítica, para obtenção do peso 

fresco. A seguir, foram acondicionados em pacotes de papel pardo e mantidos em estufa 

com temperatura de 50 + 5ºC, durante uma semana. Após este período, o material foi 

novamente pesado para obtenção do peso seco. O conteúdo de água foi obtido pela 

subtração do peso fresco pelo peso seco. As porcentagens de água foram transformadas em 
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arco seno da raiz quadrada, e então submetidas à análise de variância (ANOVA), seguida de 

comparações múltiplas de Tukey ao nível de 5%. 

O material seco foi moído em moinho de facas do Laboratório de Solos da Faculdade 

de Agronomia e então conduzido para as análises, segundo procedimentos descritos em 

Tedesco et al. (1985). Os resultados de cada amostra foram obtidos a partir da média de 

duas determinações (Anexo 2). O conteúdo de macronutrientes foi obtido em porcentagem, 

e transformado em g kg-1 para as análises estatísticas. Foi feita a análise de variação dos 

dados (ANOVA) e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey ao 

nível de 5%. Nos casos onde a distribuição dos dados não seguiu a curva normal 

(Kolmogorov-Smirnov) usou-se testes de Kruskal-Wallis, seguidos de testes múltiplos de 

Dunn.  

 

RESULTADOS 

 

Medidas morfométricas 

O crescimento, tanto de P. suberosa quanto de P. misera, foi significativamente 

diferente entre as plantas cultivadas nos três níveis de nitrogênio, aumentando conforme a 

adição deste mineral (Figura 1).  

A área foliar e o comprimento dos internódios de ambas passifloráceas apresentaram 

aumento significativo, em função da adição de nitrogênio (Figura 2 e 3). 

Não houve diferença significativa na espessura, tanto na primeira quanto na quinta 

folha das plantas de P. suberosa cultivadas com diferentes níveis de nitrogênio (Figura 4A). 

Em P. misera, a espessura foi significativamente maior na primeira e quinta folha das plantas  
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Fig. 1- Crescimento dos ramos (média + erro padrão) de Passiflora suberosa (A) e 

Passiflora misera (B) cultivadas em diferentes níveis de nitrogênio no solo (mg L-1). Curvas 

seguidas de letras minúsculas distintas diferem significativamente (Anova de medidas 

repetidas, seguida de comparações múltiplas de Tukey, α<0,05; n= 9 por tratamento).  
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Fig. 2- Área foliar (média + erro padrão) de Passiflora suberosa (A) e Passiflora misera (B) 

cultivadas com três níveis de nitrogênio no solo (mg L-1). Curvas seguidas de letras 

minúsculas distintas diferem significativamente (Anova de medidas repetidas, seguida de 

comparações múltiplas de Tukey, α=< 0,05; n=9 por tratamento). 
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Fig. 3-. Comprimento dos internódios (média + erro padrão) dos ramos de Passiflora 

suberosa (A) e Passiflora misera (B), cultivadas em três níveis de nitrogênio no solo (mg L-

1). Curvas seguidas de letras minúsculas distintas diferem significativamente (Anova de 

medidas repetidas, seguida de comparações múltiplas de Tukey, α< 0,05; n=9 por 

tratamento). 
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Fig. 4- Espessura da primeira e quinta folha (média + erro padrão) de Passiflora suberosa 

(A) e Passiflora misera (B) cultivadas com três níveis de nitrogênio no solo (mg L-1). Barras 

seguidas de letras distintas diferem significativamente (testes de Kruskal-Wallis, seguidos 

de comparações múltiplas de “Dunn”; α< 0,05; n=20 por tratamento). 
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com adição de 300 mg de nitrogênio (Figura 4B). Não houve diferença quanto a esta 

característica entre as folhas das plantas cultivadas nos demais níveis de nitrogênio.  

P. suberosa apresentou maior dureza somente nas primeiras folhas das plantas sem 

adição de nitrogênio comparada com aquelas cultivadas com 300 mg (Figura 5A). Não houve 

diferença significativa quanto à dureza nas folhas de P. misera (Figura 5B). Em ambas 

passifloráceas não houve diferença na pilosidade entre os tratamentos, tanto na primeira, 

quanto na quinta folha (Figura 6). 

O teor de água de ambas passifloráceas cultivadas, sem adição de nitrogênio, foi 

significativamente menor do que daquelas cultivadas com adição de 150 e 300 mg de 

nitrogênio. Não houve diferença significativa no teor de água entre estes tratamentos, para 

ambas espécies (Figura 7).  

 

Análises foliares nutricionais 

P. suberosa apresentou maior concentração de nitrogênio nas plantas cultivadas com 

adição de 300 e 150 mg de nitrogênio, sendo que não ocorreu diferença entre ambos (Tabela 

3). Ocorreu diferença significativa entre a concentração de potássio das plantas cultivadas 

com adição de 300 mg e sem adição de nitrogênio. Não ocorreu diferença significativa entre 

os demais tratamentos. As plantas cultivadas com adição de 300 mg de nitrogênio 

apresentaram significativamente menos cálcio que as plantas sem adição de nitrogênio. Não 

ocorreu diferença significativa entre os demais tratamentos quanto ao cálcio. Não existiu 

diferença significativa na concentração de magnésio, fósforo e enxofre entre os três 

tratamentos. 

P. misera também apresentou maior concentração de nitrogênio nas plantas 

cultivadas com adição de 300 e 150 mg de nitrogênio em relação às plantas sem adição de  
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Fig. 5- Dureza da primeira e quinta folha (média + erro padrão) de Passiflora suberosa (A) 

e Passiflora misera (B) cultivadas em três níveis de nitrogênio (mg L-1). Barras seguidas de 

letras distintas diferem significativamente (testes de Kruskal-Wallis, seguidos de 

comparações múltiplas de “Dunn”; α<0,05; n=20 por tratamento).  
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Fig. 6- Pilosidade da primeira e quinta folha (média + erro padrão) de Passiflora suberosa 

(A) e Passiflora misera (B) cultivadas em três níveis de nitrogênio (mg L-1). Não ocorre 

diferença significativa entre os tratamentos em todos os casos (testes de Kruskal-Wallis, 

seguidos de comparações múltiplas de “Dunn”; α< 0,05; n=12 por tratamento). 
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Fig. 7- Teor de água (média + erro padrão) de Passiflora suberosa (A) e Passiflora misera 

(B) cultivadas em três níveis de nitrogênio (mg L-1). Tratamentos seguidos de mesmas letras 

não diferem significativamente (Anova seguida de Tukey, α< 0,05; n=5 por tratamento).  
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Tabela 3. Concentração (média + erro padrão) de macronutrientes (g kg-1) de Passiflora 

suberosa cultivadas em três níveis de nitrogênio. Tratamentos seguidos de mesmas letras 

não diferem significativamente nas comparações feitas para cada nutriente (testes de 

Kruskal-Wallis; seguidos de comparações múltiplas de Dunn; α< 0,05; n=5 por tratamento). 

 

 

níveis de nitrogênio (mg L-1) 

 

nutrientes 

 

0 

 

150 

 

300 

 

nitrogênio 

 

23,6 + 1,20a 

 

34,8 + 0,58b 

 

38,6 + 0,67b 

 

cálcio 

 

15,4 + 0,92a 

 

12,0 + 0,70b 

 

8,3 + 0,47b 

 

magnésio 

 

7,2 + 0,36a 

 

6,0 + 0,17a 

 

5,8 + 0,20a 

 

fósforo 

 

2,4 + 0,034a 

 

2,1 + 0,013a 

 

2,6 + 0,006a 

 

potássio 

 

26,4 + 0,74a 

 

33,4 + 1,28b 

 

36,8 + 0,73b 

 

enxofre 

 

2,3 + 0,17a 

 

2,1 + 0,05a 

 

2,2 + 0,05a 
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nitrogênio (Tabela 4). Não ocorreu diferença significativa entre ambos os tratamentos 

quanto ao nitrogênio. A concentração de cálcio foi significativamente menor nas plantas 

cultivadas com 300 mg de nitrogênio comparadas àquelas sem adição deste elemento. Não 

ocorreu diferença significativa entre os demais tratamentos quanto ao cálcio. 

Quanto ao magnésio ocorreu significativamente em menor concentração nas plantas 

cultivadas com adição de 300 e 150 mg em relação às plantas sem adição de nitrogênio. A 

concentração de fósforo em P. misera foi significativamente maior nas plantas cultivadas 

com adição de 150 mg, em relação às plantas cultivadas com adição de 300 mg de 

nitrogênio. Não ocorreu diferença significativa entre os demais tratamentos quanto ao 

fósforo. Já o potássio apresentou diferença na concentração entre as plantas com adição 150 

mg e sem adição de nitrogênio. Não houve diferença entre os demais tratamentos. O enxofre 

não apresentou diferença em nenhum dos tratamentos em P. misera.  

Em P. suberosa ocorreu maior concentração de cobre nas plantas sem adição de 

nitrogênio, em relação às plantas com adição de N300, e não ocorreu diferença entre os 

demais tratamentos (Tabela 5). A concentração de zinco foi maior nas plantas cultivadas em 

N0 em relação às plantas cultivadas em N150, sendo que não houve diferença significativa 

entre os demais tratamentos. A concentração de ferro das plantas sem adição de nitrogênio 

também foi significativamente maior que nas plantas dos demais tratamentos. P. suberosa 

cultivada com N300 de nitrogênio apresentaram maior concentração de manganês em 

relação às plantas sem adição de nitrogênio. Não existiu diferença entre os demais 

tratamentos quanto ao manganês. O conteúdo de sódio foi significativamente maior nas 

plantas do tratamento N0, em relação àquelas com N300 e N150. Não ocorreu diferença 

entre os demais tratamentos.  
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Tabela 4. Concentração (média + erro padrão) de macronutrientes (g kg-1) de Passiflora 

misera cultivadas em três níveis de nitrogênio. Tratamentos seguidos de mesmas letras não 

diferem significativamente nas comparações feitas para cada nutriente (testes de Kruskal-

Wallis; seguidos de comparações múltiplas de Dunn; α= 0,05; n=5 por tratamento). 

 

 

 

níveis de nitrogênio (mg L-1) 

 

nutrientes 

 

0 

 

150 

 

300 

 

nitrogênio 

 

17,8 + 1,31a 

 

38,2 + 1,02b 

 

37,0 + 0,77b 

 

cálcio 

 

11,1 + 0,62a 

 

6,3 + 0,33ab 

 

5,6 + 0,46b 

 

magnésio 

 

5,4 + 0,35a 

 

3,8+ 0,15b 

 

3,9 + 0,06b 

 

fósforo 

 

3,9 + 0,24ab 

 

4,6 + 0,20a 

 

4,0 + 0,05b 

 

potássio 

 

21,0+ 0,08a 

 

29,6 + 0,40b 

 

27,8 + 0,66ab 

 

enxofre 

 

1,9 + 0,14a 

 

1,8 + 0,05a 

 

1,8 + 0,04a 
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Tabela 5. Concentração (média + erro padrão) de micronutrientes (mg kg-1) de Passiflora 

suberosa cultivadas em três níveis de nitrogênio. Tratamentos seguidos de mesmas letras 

não diferem significativamente nas comparações feitas para cada nutriente (testes de 

Kruskal-Wallis; seguidos de comparações múltiplas de Dunn; α= 0,05; n=5 por tratamento). 

 

 

 

níveis de nitrogênio (mg L-1) 

 

nutrientes 

 

0 

 

150 

 

300 

 

Cobre 

 

12,74 + 0,79a 

 

11,52 + 1,13ab 

 

6,82 + 0,95b 

 

zinco 

 

62 + 1,09a 

 

43 + 1,94b 

 

47,2 + 3,26ab 

 

ferro 

 

2046,4+ 332,12a 

 

901,4 + 89.65b 

 

533,8 + 46,82b  

 

manganês 

 

56 + 3,72a 

 

66,8 + 7,15ab 

 

149,2 + 28,15b 

 

sódio 

 

609,4 + 171,12a 

 

234,2 + 27,89b 

 

167,4 + 17,97b 
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Em P. misera não houve diferença na concentração do cobre entre os tratamentos 

(Tabela 6). A concentração de zinco nas plantas cultivadas no tratamento N0 foi 

significativamente maior do que nas plantas cultivadas nos tratamentos N150 e N300. Não 

houve diferença entre ambos tratamentos quanto ao conteúdo de zinco. Quanto ao ferro, 

ocorreu menor concentração nas plantas com adição de 150 mg de nitrogênio, em relação ao 

demais tratamentos. Ocorreu maior concentração de manganês nas plantas do tratamento 

N300 em relação aos demais. Não houve diferença significativa entre as plantas cultivadas 

em N0 e as cultivadas em N150 quanto ao manganês. Ocorreu diferença significativa na 

concentração de sódio somente entre as plantas que receberam 300 e 150 mg.  

 

DISCUSSÃO 

Medidas morfométricas 

O ritmo de crescimento dos ramos, a área foliar e o comprimento dos internódios 

foram influenciados pelos níveis de nitrogênio no solo, em ambas passifloráceas. As 

maiores diferenças foram observadas entre as plantas cultivadas em solo com a dose 

máxima de nitrogênio, e nas plantas sem adição deste mineral. Conforme esperado, as 

primeiras (tratamento N300) apresentaram maiores medidas em todos os parâmetros 

mensurados, e as últimas (tratamento N0) as menores. A taxa de crescimento e a área foliar 

podem ser limitadas pela baixa razão fotossintética e pela reduzida expansão foliar, frente a 

suprimentos de nitrogênio inferiores àqueles exigidos pela planta (Marschner, 2002). Em 

nível celular, a diminuição em tais parâmetros ocorre devido à redução no número e volume 

das células (Chapin, 1980; Fosket, 1994).  

Um maior ou menor nível de nitrogênio no solo também pode causar modificações 

na anatomia e morfologia das plantas (Schoonhoven et al., 1998). Neste estudo, foram  
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Tabela 6. Concentração (média + erro padrão) de micronutrientes (mg kg-1) de Passiflora 

misera cultivadas em três níveis de nitrogênio. Tratamentos seguidos de mesmas letras não 

diferem significativamente nas comparações feitas para cada nutriente (testes de Kruskal-

Wallis; seguidos de comparações múltiplas de Dunn; α= 0,05; n=5 por tratamento). 

 

 

 

níveis de nitrogênio (mg L-1) 

 

nutrientes  

 

0 

 

150 

 

300 

 

Cobre 

 

6,9 + 1,16a 

 

8,5 + 0,42a 

 

6,0 + 0,39a  

 

zinco 

 

80,0 + 8,31a 

 

48,4 + 1,56b 

 

50,6 + 1,43b 

 

ferro 

 

546,6 + 53,91a 

 

201,2 + 8,63b 

 

587,8 + 11,96a 

 

manganês 

 

70,8 + 8,13a 

 

66,2 + 8,21a 

 

127 + 2,68b 

 

sódio 

 

66,2+ 9,64ab 

 

30,4 + 2,18b 

 

306,2 + 8,47a  
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detectadas diferenças quanto à dureza e espessura das folhas. A maior dureza foi observada 

nas folhas de P. suberosa cultivadas sem adição de nitrogênio. De acordo com Scriber 

(1984), a maior dureza resulta do aumento no conteúdo de lignina, taninos e também, pela 

diminuição do teor de água nos tecidos. Segundo o mesmo autor, normalmente, estas 

características são atribuídas às folhas maduras. De fato, verificou-se que para P. suberosa 

as folhas com menor conteúdo de água apresentaram maior dureza. Estas plantas, cultivadas 

sem adição de nitrogênio no solo, tiveram um crescimento lento, o qual estava praticamente 

estabilizado na ocasião da amostragem. Isto significou o cessar do surgimento de folhas 

jovens. Desta forma, é provável que, embora tratando-se das primeiras folhas, estas 

estivessem maduras quando foram analisadas morfologicamente. Segundo Chapin (1980), a 

senescência é uma resposta comum das plantas frente a suprimentos inadequados de 

nutrientes.  

P. misera cultivada sem adição de nitrogênio no solo também apresentou menor 

conteúdo de água, no entanto não houve maior dureza em suas folhas. Provavelmente esta 

espécie não alocou recursos para a produção de lignina e taninos os quais conferem uma 

maior dureza às folhas. A água é um dos principais fatores que influencia na atividade das 

plantas. Esta mantém o turgor das células, condição essencial para que ocorram processos 

fisiológicos como o transporte de substâncias e o próprio aumento da célula (Taiz & Zeiger, 

1998). Para os insetos herbívoros, o tecido vegetal normalmente é a principal fonte de água 

(Bernays & Chapman, 1994). Desta forma, um menor teor de água na folha pode trazer 

consequências negativas para o desenvolvimento destes organismos.  

P. misera apresentou maior espessura na primeira e quinta folha das plantas 

cultivadas com maiores doses de nitrogênio, comparadas com aquelas sem adição de 

nitrogênio. Em nível estrutural, a maior espessura da folha deve-se a um aumento nas 
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camadas do parênquima paliçádico e esponjoso (MacAdam et al., 1989; Brett & Waldron, 

1996; Larcher, 1995). Barp et al. (submetido) encontraram maior dureza, espessura e 

pilosidade nas folhas de P. suberosa cultivadas com maior incidência de raios solares, 

comparadas às plantas cultivadas com menos luz.  

No atual estudo, os níveis de nitrogênio no solo não influenciaram na pilosidade das 

folhas. Tal resultado é compreensível, uma vez que os tricomas, normalmente, são uma 

resposta da planta à incidência de luz (Tang, 1997). Tais estruturas contribuem para a 

proteção das células contra os raios-ultravioleta (Larcher, 1995; Tang, 1997). Também tem 

sido atribuído aos tricomas um papel defensivo para a planta, uma vez que estes podem 

dificultar a locomoção, oviposição e alimentação de organismos com hábito herbívoro 

(Gilbert, 1971; Fernandes, 1994; Medeiros & Moreira, 2002). Segundo Peeters (2002), os 

aspectos estruturais das folhas estão mais fortemente correlacionados com a composição das 

assembléias de insetos herbívoros, do que com a composição taxonômica das plantas. 

 

Análises foliares nutricionais 

Os níveis de nitrogênio no solo influenciaram P. suberosa e P. misera de forma 

similar, quanto à concentração da maior parte dos nutrientes. Para ambas, a concentração de 

nitrogênio, por exemplo, nas plantas cultivadas com adição de N300 e N150, foi maior que 

nas plantas sem adição deste mineral. As concentrações de nitrogênio obtidas em P. 

suberosa, variaram entre 23 e 38 g kg-1. Em análises realizadas em tecidos de passifloráceas 

de populações naturais, estas variaram entre 28 e 31 g kg-1 (Kerpel & Moreira, no prelo). 

Em P. misera, os valores obtidos nas concentrações de nitrogênio, variaram entre 17 e 38 g 

kg -1. Em análises realizadas nas populações naturais desta passiflorácea, a amplitude de 

variação na concentração deste mineral foi bem menor, entre 25 e 26 g kg-1. Ambas 
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passifloráceas respondem frente a uma maior disponibilidade de nitrogênio, e em tais 

condições, podem concentrar mais deste mineral em seus tecidos. 

Ambas espécies cultivadas sem adição de nitrogênio apresentaram mais cálcio que as 

plantas dos demais tratamentos. O cálcio é essencial para a estabilidade das membranas e da 

parede celular (Marschner, 2002). Segundo o mesmo autor, plantas com alto conteúdo de 

cálcio são menos suscetíveis a fungos e bactérias. Possivelmente, a menor suscetibilidade 

destas plantas possa se estender aos insetos que ingerem seus tecidos, uma vez que estes 

ficam sujeitos a uma parede celular mais resistente.  

Em P. suberosa não ocorreu diferença entre o conteúdo dos demais macroelementos, 

entre os diferentes níveis de nitrogênio fornecido às plantas. No entanto, dentre os 

microelementos, exceto o manganês, todos os demais foram acumulados em maior 

concentração nas plantas cultivadas sem adição de nitrogênio no solo. A concentração de 

ferro e sódio por exemplo, foi quase quatro vezes maior nos tecidos da plantas sem adição 

de nitrogênio. Segundo Marschner (2002), os micronutrientes podem influenciar 

indiretamente na resistência das plantas. Isto ocorre porque alguns destes têm papel 

fundamental no metabolismo de algumas substâncias. Por exemplo, o boro, o manganês e o 

cobre atuam no metabolismo dos compostos fenólicos e ligninas, os quais podem ser 

considerados mecanismos de defesa das plantas contra patógenos e herbívoros.  

Em P. misera, a concentração de fósforo foi maior nas plantas cultivadas com adição 

de N150, em relação às plantas cultivadas com adição de N300. Já o potássio apresentou 

diferença na concentração entre as plantas com adição N150 e N0 e o enxofre não 

apresentou diferença em nenhum dos tratamentos em P. misera. O fósforo e o enxofre são 

constituintes das proteínas e dos ácidos nucléicos (Chapin, 1980). Inúmeras interações são 

observadas entre os nutrientes minerais e as condições abióticas em que vivem as plantas 
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(Chapin, 1980; Bryant, et al., 1983; Smirnov & Steward, 1985; Hartley & Jones, 1997; 

Marschner, 2002). Como observado no atual estudo, os diferentes níveis de nitrogênio no 

solo podem refletir-se no próprio conteúdo de macro e micronutrientes dos tecidos, no 

crescimento, no comprimento dos internódios, na área foliar, e nas características físicas das 

folhas. Desta forma, os insetos que utilizam P. suberosa e P. misera como fonte alimentar 

estão sujeitos às conseqüências de seu uso, sejam positivas ou negativas para a sua 

performance.   

Segundo Chapin et al. (1990), frente à disponibilidade limitada de recursos, as 

espécies podem apresentar diferentes padrões para a sua alocação. Além da diferença 

intraespecífica entre os tratamentos, observou-se que P. suberosa e P. misera apresentaram 

ritmos diferenciados de crescimento do ramo e de área foliar: P. misera investe no 

crescimento do ramo, e num maior número de folhas e P. suberosa apresenta menos folhas, 

porém com maior área. Segundo Rodrigues & Moreira (2002), P. suberosa persiste com 

estruturas vegetativas durante todo ano, sofrendo apenas pequenas flutuações entre abril e 

maio. Enquanto P. misera, ocorre com estruturas vegetativas somente de setembro a março. 

Segundo Coley et al. (1985), a taxa de crescimento das plantas é inerente a cada espécie. 

Estes autores defendem a existência de plantas que apresentam crescimento rápido e plantas 

com crescimento lento. P. misera apresenta características de plantas de crescimento rápido, 

com folhas que permanecem na planta por um curto período de tempo, enquanto em P. 

suberosa apresenta características de plantas de crescimento lento e persistente, podendo 

manter-se ativas em várias estações do ano.  

Segundo Coley et al. (1985), espécies com crescimento rápido alocam mais energia 

para o crescimento, enquanto espécies de crescimento lento investem mais nas defesas 

contra herbívoros e patógenos. Os resultados obtidos na performance de H. erato phyllis vão 
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ao encontro de tais afirmações. As larvas alimentadas com P. misera, supostamente com 

menos defesas, sejam estas físicas ou químicas, desenvolvem-se em menos tempo e 

resultam em adultos maiores (Rodrigues & Moreira, 2004 e ver Kerpel & Moreira, 

submetido a). Ainda, as larvas que se alimentaram de P. misera apresentaram maior 

digestibilidade e eficiência na conversão do alimento ingerido em biomassa, em relação às 

larvas que se alimentaram de P. suberosa (ver Kerpel & Moreira, submetido b). A 

digestibilidade e a eficiência no uso de P. misera parecem estar relacionados com aspectos 

físicos da planta como a menor espessura e dureza, embora não possa ser descartada a 

presença de compostos do metabolismo secundário, reconhecidos por agirem como 

redutores da digestibilidade e que possam atuar mais intensamente durante a digestão de P. 

suberosa (Scriber & Slansky, 1981; Slansky, 1992; Schoonhoven et al., 1998).  
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(Lepidoptera: Nymphalidae) em relacão à Passiflora suberosa (Passifloraceae) e 

Passiflora misera cultivadas em três níveis de nitrogênio no solo 
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Larval performance and oviposition preference of Heliconius erato phyllis 

(Lepidoptera: Nymphalidae) in relation to Passiflora suberosa (Passifloraceae) and 

Passiflora misera cultivated under three levels of nitrogen in the soil 

 

ABSTRACT  

Natural populations of Passiflora suberosa Linnaeus e Passiflora misera Humbold, 

Bonpland & Kunth vary in morphology and nutrient concentration in their tissues. The 

objective of this study is to examine the influence of plants of these species, cultivated under 

different soil nitrogen concentrations, on the performance of Heliconius erato phyllis 

(Fabricius, 1775). The measured indicators of performance were survivorship, larval 

development rates, size of pupae, and adults, and adult choice behavior. Freshly hatched 
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larvae were individually reared in laboratory, on branches of P. suberosa and P. misera (25 

+ 1ºC) obtained from plants grown under  three nitrogen levels: 1) without addition of 

nitrogen, 2) with a 150 mg L-1 application, and 3) with a 300 mg L-1 application. Under 

laboratory controlled conditions, field captured females were submitted to choice tests with 

branches of P. suberosa or P. misera. The higher nitrogen concentration in the food used by 

the larvae of H. erato phyllis influenced larval development rates, and the size of pupae and 

adults. However it did not significantly affect survivorship. Females chose branches of 

plants from enriched soils for oviposition. This choice was positively correlated with larval 

performance in both Passiflora species, what could be a possible explanation for the 

persistence of that behavior, as well as the choice of larger branches as reported in previous 

studies.  

KEY WORDS: insect-plant interaction, insect development rate, plant nutritional value, 

insect body size 

 

RESUMO  

As populações naturais de Passiflora suberosa Linnaeus e Passiflora misera Humbold, 

Bonpland & Kunth variam quanto às características morfológicas e concentrações dos 

nutrientes em seus tecidos. O objetivo deste estudo foi verificar a influência de tais 

passifloráceas quando cultivadas em diferentes níveis de nitrogênio em relação ao 

desempenho de Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775). São quantificados os efeitos 

correspondentes à sobrevivência, tempo de desenvolvimento das larvas, tamanho das pupas 

e adultos, e no comportamento de escolha dos adultos. Larvas recém-eclodidas foram 

criadas em laboratório, individualmente, em ramos de P. suberosa e P. misera (25 + 1ºC) 

obtidos de plantas cultivadas em solo com três níveis de nitrogênio: 1) sem adição de 
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nitrogênio 2) com adição de 150 mg L-1 e 3) com adição de 300 mg L-1 . Fêmeas capturadas 

no campo foram submetidas a testes de escolha com ramos P. suberosa ou de P. misera, em 

insetário. A qualidade nutricional expressa principalmente, pela maior concentração de 

nitrogênio e água do alimento utilizado pelas larvas de H. erato phyllis diminuiu o tempo de 

desenvolvimento, aumentou o tamanho das pupas e dos adultos, embora não tenha afetado a 

sobrevivência de forma significativa. As fêmeas escolheram os ramos das plantas 

fertilizadas para oviposição. Esta escolha foi positivamente relacionada com a performance 

das larvas, em ambas passifloráceas, o que poderia explicar a manutenção de tal 

comportamento, bem como a escolha de ramos de maior tamanho reportado em estudos 

anteriores.  

PALAVRAS CHAVE: interação inseto-planta, qualidade nutricional, tamanho, tempo de 

desenvolvimento.  

 

 

O uso de diferentes espécies de plantas hospedeiras com características físicas e conteúdos 

nutricionais variados pode influenciar na sobrevivência, no crescimento, no tempo de 

desenvolvimento, na reprodução e no comportamento de escolha dos insetos herbívoros 

(ENGELMAN, 1970; SCRIBER, 1982; 1984; WILLIAMS et al., 1983; MATTSON & SCRIBER, 

1987; MURUGAN & GEORGE, 1992; AWMACK & LEATHER, 2002). As diferentes 

características encontradas entre as espécies de plantas podem resultar do seu próprio 

desenvolvimento ou de fatores ambientais, como por exemplo, a disponibilidade de 

nutrientes no solo (SCHOONHOVEN et al., 1998; BERNAYS & CHAPMAN, 1994). Como 

resposta a tais fatores, as plantas podem apresentar variações de natureza morfológica ou 

química. Dentre as características morfológicas, o comprimento dos internódios, a área 
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foliar, a dureza, a pilosidade e a espessura das folhas podem influenciar na nutrição, ou até 

mesmo na aceitação ou rejeição de determinada planta por um inseto (THOMAS, 1987; 

FERNANDES, 1994; COLEY & BARONE, 1996; MUGRABI-OLIVEIRA & MOREIRA, 1996a). Entre 

as características químicas, o conteúdo nutricional, o conteúdo de água e a presença de 

compostos do metabolismo secundário podem atuar neste sentido (SCRIBER & FEENY, 1979; 

SCHOONHOVEN et al., 1998; SLANSKY, 1992, BERNAYS & CHAPMAN, 1994).  

Embora a constituição química do corpo das plantas e do corpo dos animais seja 

similar, a concentração média dos elementos neles contida é variada, principalmente o 

nitrogênio, o fósforo e o enxofre (MATTSON, 1980; SCRIBER; 1984; SCHOONHOVEN et al., 

1998). A concentração do nitrogênio, por exemplo, nos animais é em torno de 7 a 14%, 

enquanto nas plantas, em média, é de 2,1% (MATTSON, 1980; SCRIBER, 1984). Segundo os 

mesmos autores, dos microelementos apenas o manganês foi encontrado em menor 

concentração no corpo dos insetos. Devido a estas diferenças, para atender as suas 

necessidades nutricionais, os insetos herbívoros necessitam ingerir uma grande quantidade 

de alimento (FEENY, 1970; MATTSON, 1980; SCHOONHOVENN et al., 1998; JAENIKE & 

MARCOW, 2003). Desta forma, segundo BERENBAUN (1995), a deficiência nutricional é a 

principal barreira imposta pelas plantas aos insetos herbívoros. Contrária a esta situação, os 

insetos predadores e parasitóides, os quais alimentam-se de outros animais, encontram uma 

proporção química similar a do seu corpo (JAENIKE & MARCOW, 2003).  

O nitrogênio é um nutriente mineral requerido por todos, por tratar-se do principal 

componente corpóreo, do código genético e ainda atuar no metabolismo dos organismos 

(FEENY, 1970; MATTSON, 1980; SCRIBER, 1984, SCHOONHOVEN et al., 1998, SIMPSON & 

RAUBENHEIMER, 1993; SIMPSON et al., 1995). No entanto, insetos alimentados com plantas 

fertilizadas com este mineral apresentaram respostas contraditórias na performance 
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(SCRIBER, 1984). O mesmo autor compilou 115 estudos onde houve um aumento na 

performance de insetos alimentados com plantas fertilizadas. Entretanto, em 44 destes 

estudos houve a diminuição do dano nas plantas em tais condições. Ainda, em outros casos, 

o autor apontou para a diminuição das populações de herbívoros em plantações com baixo 

conteúdo de nitrogênio. Segundo o mesmo autor, além das alterações fisiológicas, tais 

efeitos podem ter sido causados por alterações morfológicas das plantas, como o tamanho 

dos internódios, a área foliar e o microclima da planta. Este último fator interfere nas 

relações com outras plantas e ainda com os patógenos.  

Alguns insetos são capazes de reconhecer o estado fisiológico de suas plantas 

hospedeiras as quais contém maior valor nutricional. Adultos de Pieris rapae (Lepidoptera: 

Pieridae; Linnaeus, 1758), por exemplo, escolhem plantas tratadas com fertilizante 

(SOUTHWOOD, 1972; MYERS, 1985). Outras espécies de herbívoros dependem dos tecidos 

jovens nos estágios iniciais do seu desenvolvimento (THOMAS, 1987). As larvas de 

Heliconius erato phyllis (Lepidoptera: Nymphalidae; Fabricius, 1775) por exemplo, 

apresentam um alto grau de mortalidade quando são alimentadas com folhas maduras nos 

ínstares iniciais (RODRIGUES & MOREIRA, 1999). Além das características físicas de menor 

dureza e espessura dos tecidos jovens, estes são reconhecidos por conter maior porcentagem 

de nitrogênio e água do que tecidos maduros (SLANSKY & WELLER, 1992; BERNAYS & 

CHAPMAN, 1994).  

As larvas dos heliconiineos em geral podem utilizar várias espécies de passifloráceas 

como recurso alimentar (BENSON et al., 1976; MENNA-BARRETO & ARAÚJO, 1985). 

Passiflora suberosa Linnaeus (Passifloraceae) e Passiflora misera Humbold, Bonpland & 

Kunth (Passifloraceae) são as espécies mais utilizadas no Rio Grande do Sul, sendo que a 

última é preferida por H. erato phyllis (KERPEL & MOREIRA, no prelo). As larvas dependem 



 

 

58

de tecidos jovens para sua sobrevivência e as fêmeas deste lepidóptero selecionam ramos 

maiores e a região apical para oviposição e livres de ovos de coespecíficos (MUGRABI-

OLIVEIRA & MOREIRA, 1996a,b). Nas populações naturais de P. suberosa e P. misera podem 

ser encontradas variações nas características morfológicas e nutricionais, provavelmente, 

devido a fatores edáficos e ambientais (BARP et al., submetido). Portanto, o objetivo deste 

estudo é verificar a influência das plantas hospedeiras cultivadas com diferentes níveis de 

nitrogênio na sobrevivência, no tempo de desenvolvimento das larvas, no tamanho das 

pupas e adultos e no comportamento de escolha dos adultos de H. erato phyllis.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Criação das larvas 

Larvas recém-eclodidas de H. erato phyllis, foram colocadas individualmente em 

ramos de P. suberosa e P. misera. As larvas eram provenientes de ovos de borboletas 

capturadas no Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mantidas em 

insetário, localizado nas dependências do Departamento de Ecologia desta universidade. Os 

ramos contendo as larvas foram conservados em garrafas com água, cobertos com malha 

fina e mantidos em laboratório (25 + 1ºC; 14 horas/luz/dia) (descrito em detalhe por 

MUGRABI-OLIVEIRA & MOREIRA, 1996a). Os ramos foram vistoriados diariamente e 

trocados quando necessário, de maneira que sempre havia alimento adequado disponível. 

Estes foram obtidos de P. suberosa e P. misera cultivadas em vasos, mantidos em abrigo 

protegido por tela sombrite 50%. As plantas foram cultivadas em solo com três níveis 

quanto ao nitrogênio: 1) sem adição 2) com adição de 150 mg L-1 e 3) com adição de 300 

mg L-1 deste mineral. Foram criadas vinte larvas em ramos de cada uma das condições. 

Diariamente, foi registrada a ocorrência de morte ou ecdise, obtendo-se o tempo de duração 
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de cada ínstar e o tempo de vida, desde o primeiro ínstar até a emergência do adulto. 

Também, registrou-se o comprimento das pupas, e da asa anterior direita dos adultos após a 

emergência, através de um paquímetro.  

A sobrevivência das larvas foi comparada através de testes de “logrank”. O tempo de 

desenvolvimento das larvas, e tamanho dos adultos foram analisados através de teste de 

Kruskal-Wallis, seguidos de comparações múltiplas de “Dunn”, por não apresentarem uma 

distribuição normal. O comprimento das pupas e dos adultos foi analisado através de 

ANOVA, seguida de comparações múltiplas de Tukey (α=0,05). 

 

Teste de oviposição  

As borboletas foram testadas quanto à capacidade de reconhecimento da qualidade 

dos ramos oferecidos para oviposição. As fêmeas utilizadas nos experimentos foram 

capturadas em bordas de mata, no Campus do Vale, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, RS. O local das capturas apresenta diversas formações vegetais. De 

acordo com a classificação de BRACK et al. (1998), pode-se encontrar a mata higrófila, a 

mata mesófila, capoeirais e maricazais. Além dessas formações naturais, que apresentam um 

variado grau de alteração antrópica, tem-se aquelas constituídas de Eucaliptus sp. 

(Myrtaceae), acompanhadas de um sub-bosque com vegetação nativa, e formações de Pinus 

sp. (Pinaceae). Nas bordas destes locais, ocorrem manchas de Passiflora suberosa, P. 

misera, P. alata, P. elegans e P. caerulea.  

Após as capturas, as borboletas foram mantidas em insetário por um dia e, então, 

testadas individualmente. O insetário consistia de um telado de arame de 10,0 m de 

comprimento x 5,0 m de largura x 2,7 m de altura, revestido com tela sombrite 50%, de cor 
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preta, e dividido em dez compartimentos. Desta forma, cada compartimento possuia 2,0 m x 

2,0 m. Foram testadas individualmente, 20 borboletas com relação aos ramos de cada 

passiflorácea. Durante os testes, foram oferecidos, a cada borboleta, cinco ramos obtidos de 

plantas cultivadas em solo com três níveis de nitrogênio:1) sem adição de nitrogênio 2) com 

adição de 150 mg L-1 e 3) com adição de 300 mg L-1, totalizando 15 ramos. Estes 

apresentavam cinco folhas abertas e a região apical intacta. Os ramos foram mantidos em 

garrafas contendo água e distribuídos nos compartimentos de forma eqüidistante, 

intercalando-se os diferentes tratamentos. Cada borboleta foi testada durante um dia (das 

9:00 às 17:00 horas). No final de cada período, os ramos foram vistoriados e foi registrado o 

número de ovos em cada condição. Em seguida, as fêmeas foram liberadas para o seu meio 

original. Ao início dos testes, colocava-se alimento para cada fêmea. Este consistia de uma 

dieta semi-natural constituída de água destilada (50 ml), sacarose (7,5 g), e pólen comercial 

(1,5g). (MUGRABI-OLIVEIRA & MOREIRA, 1996a). Os testes foram suspensos durante os dias 

de chuva, dada a baixa atividade de oviposição em tais circunstâncias (MUGRABI-OLIVEIRA 

& MOREIRA, 1996a). 

Os resultados dos testes de oviposição foram comparados através de testes de 

Kruskal-Wallis, seguidos de comparações múltiplas de “Dunn”, por não apresentarem 

distribuição normal (Kolmogorov-Smirnov).  

 

RESULTADOS 

Não houve diferença significativa na sobrevivência das larvas criadas, tanto com ramos 

de P. suberosa, quanto com ramos de P. misera, cultivadas nos diferentes níveis de nitrogênio 

no solo, e aquelas sem adição deste mineral (Figura 1). No entanto, o tempo de  
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Figura 1. Sobrevivência de Heliconius erato phyllis (n=20/passiflorácea/tratamento), desde a 

eclosão dos ovos até a emergência dos adultos, criadas com ramos de Passiflora suberosa 

(A) e Passiflora misera (B), cultivadas em três níveis de nitrogênio (mg L-1). Não houve 

diferença significativa entre os tratamentos, em ambas passifloráceas (testes de Logrank; α= 

0,05). 
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desenvolvimento foi significativamente maior para as larvas alimentadas com ramos sem 

adição de nitrogênio, comparadas com aquelas alimentadas com ramos de P. suberosa com 

adição de 150 e 300 mg L-1 de nitrogênio (Figura 2A). Não houve diferença significativa no 

tempo de desenvolvimento das larvas criadas com ramos de P. suberosa com adição de 150 e 

300 mg L-1 (Figura 2A).  

Em P. misera o tempo de desenvolvimento também foi significativamente maior para 

as larvas alimentadas com ramos cultivados sem adição de nitrogênio, comparadas com 

aquelas alimentadas com ramos cultivados com adição de 300 e 150 mg L-1 de nitrogênio 

(Figura 2B). Também não houve diferença significativa no tempo de desenvolvimento das 

larvas criadas com ramos de P. misera com adição de 150 e 300 mg L-1 deste mineral (Figura 

2B).  

As pupas cujas larvas foram criadas com ramos de P. suberosa, ou de P. misera com 

adição de 150 e 300 mg L-1, foram maiores do que aquelas criadas com plantas sem adição de 

nitrogênio (Figura 3B). Não houve diferença significativa para o comprimento das pupas cujas 

larvas foram criadas em ambas passifloráceas com adição de 150 e 300 mg L- (Figura 3). Os 

mesmos resultados foram obtidos para as medidas da asa anterior dos adultos tanto em P. 

suberosa, quanto em P. misera (Figura 4).  

As fêmeas colocaram significativamente mais ovos nos ramos de P. suberosa com 

adição de 300 mg L-1 de nitrogênio. Não houve diferença significativa entre o número de ovos  

colocados nos ramos com adição de 150 mg L-1 de nitrogênio e sem adição de nitrogênio 

(Figura 5A). Em P. misera, as fêmeas colocaram significativamente mais ovos nos ramos das 

plantas com adição de 300 e 150 mg L-1. Ocorreu diferença significativa entre o número de 

ovos colocados nos ramos com adição de 150 mg L-1 e aqueles sem adição de nitrogênio 

(Figura 5B). 
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Figura 2. Tempo de desenvolvimento (média + erro padrão) desde a eclosão das larvas até a 

emergência dos adultos de Heliconius erato phyllis. As larvas foram criadas com ramos de 

Passiflora suberosa (A) ou Passiflora misera (B), cultivadas em solo com três níveis de 

nitrogênio (n=20/passiflorácea/tratamento). Tratamentos seguidos de mesmas letras não 

diferem significativamente (ANOVA, seguida de comparações múltiplas de Tukey; 

α=0,05). 
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Figura 3. Tamanho das pupas (média + erro padrão) de Heliconius erato phyllis cujas larvas 

foram criadas com ramos de Passiflora suberosa (A) ou Passiflora misera (B), cultivadas 

em solo com três níveis de nitrogênio (n=20/passifloráceas/tratamento). Tratamentos 

seguidos de mesmas letras não diferem significativamente (ANOVA, seguida de 

comparações múltiplas de Tukey; α=0,05). 
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Figura 4. Comprimento da asa anterior dos adultos (média + erro padrão) de Heliconius 

erato phyllis cujas larvas foram criadas com ramos Passiflora suberosa (A) ou Passiflora 

misera (B), cultivadas em solo com três níveis de nitrogênio 

(n=20/passiflorácea/tratamento). Tratamentos seguidos de mesmas letras não diferem 

significativamente (testes de Kruskal-Wallis, seguidos de comparações múltiplas de Dunn; 

α=0,05).  
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Figura 5. Intensidade de oviposição (média + erro padrão) de fêmeas de Heliconius erato 

phyllis capturadas no Campus do Vale (UFRGS) frente a ramos de Passiflora suberosa (A) 

ou Passiflora misera (B), cultivadas em três níveis de nitrogênio 

(n=20/passiflorácea/tratamentos) em testes de múltipla escolha. Tratamentos seguidos de 

mesmas letras não diferem significativamente (testes de Kruskal-Wallis, seguidos de 

comparações múltiplas de Dunn; α=0,05). 
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DISCUSSÃO 

A alta qualidade nutricional, expressa principalmente, pela maior concentração de 

nitrogênio e água do alimento utilizado pelas larvas de H. erato phyllis diminuiu o tempo de 

desenvolvimento das larvas, assim como resultou no maior tamanho das pupas e dos adultos, 

embora não tenha afetado a sobrevivência de forma significativa.   

Ainda, houve preferência das fêmeas para oviposição em ramos com maior conteúdo 

de nitrogênio e água em ambas passifloráceas. Em P. suberosa, as fêmeas foram ainda mais 

seletivas uma vez que discriminaram entre ramos com diferentes níveis de nitrogênio. Com 

este estudo, adicionou-se a qualidade nutricional da planta hospedeira, em nível 

intraespecífico, como mais um dos atributos avaliados pela fêmea de H. erato phyllis para 

oviposição.  

A preferência das fêmeas foi positivamente relacionada com a performance das larvas 

em ambas passifloráceas. A capacidade das fêmeas de H. erato phyllis de escolher plantas para 

oviposição que possibilitam uma melhor performance já era conhecida em nível 

interespecífico e intraespecífico para outros aspectos qualitativos dos ramos (MUGRABI 

OLIVEIRA & MOREIRA, 1996a, KERPEL & MOREIRA, no prelo; BARP et al., submetido). 

Segundo estes autores, a fêmea inspeciona a planta hospedeira quanto à presença de região 

apical, tamanho do ramo, área foliar, tamanho dos internódios. As plantas fertilizadas do atual 

estudo apresentaram vantagens em tais atributos (Kerpel et al., submetido a). Desta forma, um 

dos prováveis mecanismos utilizados para o reconhecimento das plantas fertilizadas com 

nitrogênio seja visual.  

Fêmeas de pelo menos três famílias de Lepidoptera (Nymphalidae, Papilionidae e 

Pieridae) utilizam sinais visuais para localizar a planta hospedeira antes de pousar sobre esta 

(RENWICK & CHEW, 1994; BERNAYS & CHAPMAN, 1994). Da mesma forma que H. erato 



 

 

68

phyllis, outros lepidópteros, também apresentam relação positiva entre preferência da fêmea e 

performance da larva (WIKLUND, 1981; WILLIAMS, 1983; THOMPSON, 1988). Por outro lado, 

fêmeas de Lycaena tityrus (Lepidoptera: Lycaenidae) não discriminaram entre plantas 

fertilizadas e plantas não fertilizadas (FISCHER & FIEDLER, 2000). Os mesmos autores 

detectaram alta mortalidade e redução no tamanho do adulto em larvas alimentadas com 

plantas fertilizadas com nitrogênio. Respostas contraditórias na performance de insetos frente a 

plantas fertilizadas já haviam sido apontadas por SCRIBER (1984). 

Variações na concentração e na forma como se apresentam os compostos químicos 

resultantes do metabolismo das plantas dão origem a uma diversidade de efeitos sobre a 

nutrição e o sucesso alimentar dos insetos herbívoros (SCRIBER & SLANSKY, 1981; SLANSKY & 

RODRIGUEZ, 1987). No atual estudo, foram observados efeitos negativos mais intensos em 

todos os parâmetros avaliados, nas larvas alimentadas com ramos cultivados sem adição de 

nitrogênio de ambas passifloráceas. Houve a necessidade de maior tempo de desenvolvimento 

das larvas e um menor tamanho foi alcançado pelas pupas e adultos. Provavelmente, entre as 

causas para tais efeitos, estão principalmente a menor porcentagem de nitrogênio e água 

contidos nos tecidos destas plantas (Kerpel et al., submetido a). SMILEY & WISDOM (1985) 

também obtiveram relação positiva significativa, entre a taxa de crescimento das larvas de 

Heliconius ismenius e Heliconius melpomene e o conteúdo de nitrogênio das passifloráceas 

consumidas.  

Já era conhecida a dependência das larvas de H. erato phyllis por tecidos jovens nos 

ínstares iniciais (RODRIGUES & MOREIRA, 1999). Uma vez que no atual estudo, as larvas 

demonstraram uma relação positiva entre a performance e teor de nitrogênio, pode-se inferir 

que tal dependência também se deve à alta concentração deste elemento em tais tecidos. 

Segundo diversos autores, os tecidos jovens contem mais nitrogênio, água e menos fibras 
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(SCRIBER, 1984; BERNAYS & CHAPMAN, 1994). O nitrogênio, por sua vez, é o principal 

nutriente requerido pelos organismos vivos por se tratar de um constituinte estrutural (FEENY, 

1970; MATTSON, 1980; SCRIBER, 1984, SCHOONHOVEN et al., 1998, SIMPSON & 

RAUBENHEIMER, 1993; SIMPSON et al., 1995).  

SILVEIRA (2002) encontrou maior dureza nas folhas de P. suberosa ao comparar com P. 

misera. A autora também detectou um maior desgaste nas mandíbulas das larvas que 

consumiram as folhas mais duras. No atual estudo, além do aspecto nutricional, as larvas 

alimentadas com ramos de P. suberosa sem adição de nitrogênio também enfrentaram a maior 

dureza dos tecidos, nos primeiros ínstares, comparadas às larvas que receberam ramos 

cultivados com mais nitrogênio (Kerpel et al., submetido a). Possivelmente, neste caso, 

também houve um maior desgaste nas mandíbulas das larvas que utilizaram as folhas mais 

duras. Um maior desgaste destas estruturas acarreta em maior custo na obtenção do alimento.  

A maioria dos macroelementos ocorre em maior concentração no corpo dos animais, do 

que nas plantas, principalmente o nitrogênio, o fósforo e o enxofre (SCHOONHOVENN et al., 

1998). Devido a este aspecto, para atender as suas necessidades nutricionais, os insetos 

herbívoros precisam ingerir uma grande quantidade de alimento (SCHOONHOVENN et al., 1998; 

JAENIKE & MARCOW, 2003). Em ambientes restritos, frente a dietas de baixa qualidade, os 

insetos desenvolveram mecanismos para compensar possíveis deficiências nutricionais 

encontradas (SLANSKY & WHEELER, 1992; BROWNE, 1995; SIMPSON & WHITE, 1990). O tempo 

de desenvolvimento observado no atual estudo pode ser considerado uma resposta 

compensatória. Este foi maior para as larvas alimentadas com ramos de ambas passifloráceas, 

sem adição de nitrogênio. Provavelmente, em situações similares na natureza, H. erato phyllis 

tem seu tempo de desenvolvimento aumentado para acumular recursos importantes para o seu 

sucesso. Tal estratégia pode ser utilizada frente a suprimentos inferiores àqueles exigidos para 
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a manutenção do organismo e acúmulo de proteínas, carboidratos e gorduras essenciais na fase 

adulta (SIMPSON & WHITE, 1990; SLANSKY & WHEELER, 1992).  

No entanto, ecologicamente, um maior tempo de desenvolvimento pode significar 

maior vulnerabilidade a predação, ao dessecamento e a ação de patógenos (HÄGGSTROM & 

LARSSON, 1995). Segundo estes autores, estes riscos podem diminuir a chance do indivíduo 

atingir a maturidade e reproduzir-se. Desta forma, as plantas de baixa qualidade nutricional 

podem afetar a sobrevivência destes, ainda que indiretamente (CLANCY & PRICE, 1987). 

O tamanho está diretamente relacionado a um maior sucesso reprodutivo para diversos 

grupos de insetos, inclusive para H. erato phyllis (RODRIGUES & MOREIRA, 2002). A 

fecundidade se refere ao número de ovos produzidos no tempo de vida do inseto e a sua 

produção é influenciada pela alimentação da larva (AWMACK & LEATHER, 2002). Segundo 

ENGELMAN (1970), esta depende dos nutrientes acumulados, principalmente durante o último 

período larval. Desta forma, as fêmeas que tiveram maior acesso aos nutrientes, enquanto 

larvas, resultaram em adultos maiores, e capazes de originar um maior número de oócitos. Por 

outro lado, o comportamento de escolha da fêmea de H. erato phyllis vai ao encontro das 

vantagens fisiológicas obtidas pelas suas larvas, frente à qualidade nutricional de ambas 

passifloráceas estudadas. Possíveis respostas compensatórias das larvas em relação ao 

consumo, a eficiência na assimilação, e conversão dos nutrientes são alguns aspectos que ainda 

precisam ser avaliadas neste sistema. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar, de forma comparativa, duas hipóteses propostas para 

explicar as vantagens proporcionadas por Passiflora misera Humbold, Bonpland & Kunth 

(Passifloraceae) em relação a Passiflora suberosa Linnaeus (Passifloraceae), quanto ao 

desempenho das larvas de Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775)  (Lepidoptera: 

                                                 
3 A ser submetido para Entomologia Experimentalis et Applicata 
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Nymphalidae): 1) a ocorrência de um conteúdo nutricional superior desta espécie ou, 2) a 

maior eficiência das larvas no aproveitamento nutricional. Através de índices nutricionais 

determinou-se: 1) o índice de consumo (IC); 2) a taxa de crescimento relativo (RGR); 3) a 

digestibilidade aparente (AD); 4) a eficiência da conversão do alimento ingerido (ECI) e 5) a 

eficiência da conversão do alimento digerido (ECD). Adotou-se o método gravimétrico e o 

peso seco dos materiais. Através da análise de macro e micro nutrientes, foi traçado um 

perfil nutricional das passifloráceas. A média + erro padrão do IC das larvas alimentadas 

com P. misera foi de 5,65 + 0,242 (mg/mg.dia), em P. suberosa foi de 4,72 + 0,221; a RGR 

em P. misera foi de 1,30 + 0,042 (mg/mg.dia) em P. suberosa foi de 0,87 + 0,048. A 

porcentagem da AD em P. misera foi de 54%, em P. suberosa foi de 45%; o ECI foi 23% 

em P. misera, e 18% em P. suberosa; o ECD em P. misera foi 46% e em P. suberosa foi 

43%. A maior (RGR) das larvas alimentadas com P. misera foi explicada pelo maior 

consumo, maior digestibilidade e pela maior eficiência na conversão do alimento ingerido 

em substância corpórea. A vantagem ocorreu durante o acesso aos nutrientes, uma vez que a 

taxa de conversão do alimento que foi digerido não foi diferente em ambas passifloráceas. 

Com exceção do fósforo e do manganês, os demais nutrientes foram encontrados em maior 

concentração em P. suberosa. As vantagens obtidas pelas larvas devem-se a maior eficiência 

destas no aproveitamento dos nutrientes contidos em P. misera, e não um conteúdo 

nutricional superior nesta espécie. 

 

 

Key words: passion vines, nutritional indices, apparent digestibility, food conversion, food 

assimilation  

 



 

 

80

Abstract 

The objective of this study was test two hypothesis for explaining the nutritional advantages 

provided to the larvae of Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775)  (Lepidoptera: 

Nymphalidae) by Passiflora misera Humbold, Bonpland & Kunth (Passifloraceae) and 

Passiflora suberosa Linnaeus: 1) a higher nutritional level of Passiflora misera or 2) a 

higher efficiency of the larvae regarding nutritional exploitation. Nutritional indices were 

used to measure consumption level (CI), relative growth rate (RGR), apparent digestibility 

(AD), efficiency of ingested food conversion (ECI) and 5) efficiency of digested food 

conversion (ECD). The gravimetric method and dry weight of materials were used. A 

nutritional profile of the Passiflora species was obtained by analyzing macro and 

micronutrient contents. The mean + standard error of IC in larvae fed on P. misera was 5,65 

+ 0,242 (mg/mg.day), and 4,72 + 0,221 for larvae fed on P. suberosa. RGR was 1,30 + 

0,042 (mg/mg.day) for P. misera, and 0,87 + 0,048 for P. suberosa. The percentage AD was 

54% in P. misera and 45% in P. suberosa. ECI was 23% in P. misera, and 18% in. 

suberosa. ECD was 46% in P. misera and 43% in P. suberosa. The greater RGR of larvae 

fed on P. misera was explained by the higher consumption, higher digestibility and higher 

efficiency for converting ingested food into corporal substance. The advantage was related 

to accessing the nutrients, since the digested food conversion rates did not differ between the 

two Passiflora species.  Except for phosphorus and manganese, all nutrients presented 

higher level in P. suberosa. The advantages to the larvae are due to their higher efficiency in 

using the nutrients contained in P. misera, and not to a higher nutritional content of this 

species.  
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Introdução 

 

Nutrição é o processo pelo qual um organismo digere, assimila e converte o alimento em 

substância do corpo e energia, para sua manutenção, crescimento e reprodução (Slansky & 

Rodriguez, 1987; Schoonhoven et al., 1998). Para os insetos herbívoros, a qualidade 

nutricional do alimento resulta da concentração de água, dos nutrientes minerais contidos 

nos tecidos e da interação com os aleloquímicos (Mattson, 1980; Scriber & Slansky, 1981; 

Tabashnik & Slansky; 1987; Schoonhoven et al., 1998; Bush & Phelan, 1999).  

Na natureza, as concentrações de macro e microelementos das plantas podem variar 

entre e dentre as espécies, decorrentes do próprio desenvolvimento, ou devido a fatores 

ambientais (Slansky & Wheeler, 1992; Bernays & Chapman, 1994; Schoonhoven et al., 

1998; Lindroth et al., 2002). Além da heterogeneidade das plantas, os insetos enfrentam as 

próprias variações das necessidades nutricionais e da eficiência quanto ao aproveitamento 

alimentar (Simpson et al., 1995; Schoonhoven et al., 1998). Por exemplo, durante o 

desenvolvimento, a quantidade de alimento ingerido sofre um acréscimo para atender a 

demanda de nutrientes (Browne, 1995; Browne & Raubenheimer, 2003). Porém, somente a 

disponibilidade de nutrientes não garante o crescimento, pois esta também depende da 

eficiência com que este é utilizado (Browne & Raubenheimer, 2003). Ainda, em alguns 

casos, nem todo alimento ingerido, processado e absorvido serve para o crescimento, mas 

pode ser acumulado nos tecidos e utilizado na fase adulta (Chen, 1971).  

Os insetos consumidores de plantas desenvolveram mecanismos para avaliar o meio 

em que vivem e maximizar o uso de suas hospedeiras (Tauber et al., 1986; Mattson, & 

Scriber, 1987, Slansky & Rodriguez, 1987; Slansky & Wheeler, 1992). Estes podem ser 

expressos através de processos comportamentais e fisiológicos, tais como a seleção da 
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planta hospedeira, o aumento ou a diminuição da taxa de ingestão, a eficiência na ingestão, 

ou o aumento da eficiência na conversão do alimento em biomassa (Mattson, 1980; Slansky 

& Rodriguez,1987; Mattson & Scriber, 1987; Slansky, 1993; Marcow et al., 1999). 

Segundo Farrar et al. (1989), através de parâmetros nutricionais (índices) podemos 

conhecer a interação entre os insetos e os constituintes químicos e nutricionais de suas 

plantas hospedeiras. Os índices mais conhecidos em ecologia nutricional são aqueles 

utilizados por Waldbauer (1968), conforme descrito a seguir. O índice de consumo relativo 

(CI) refere-se a quanto um inseto consome de determinada espécie de planta num 

determinado tempo em relação ao tamanho inicial. A taxa de crescimento relativo (RGR) 

trata do quanto o inseto cresce num determinado tempo, quando consome determinada 

quantidade de alimento. O índice de digestibilidade aparente (AD) representa a porcentagem 

de alimento ingerido que foi digerido. A digestibilidade é dita aparente, uma vez que 

metabólitos como amônia, uréia e principalmente o ácido úrico estão presentes nas fezes e 

podem interferir no peso final do material excretado (Waldbauer, 1968; Blau et al., 1978). O 

índice de conversão do alimento ingerido (ECI) é a porcentagem de alimento ingerido que é 

convertido em substância corpórea. Este índice reflete a habilidade do inseto em utilizar o 

alimento que foi ingerido para o crescimento. Finalmente, o índice de conversão do alimento 

digerido (ECD) reflete a eficiência do inseto em assimilar o alimento, uma vez que este 

tenha sido digerido (Waldbauer, 1968).  

As larvas de Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775) alimentam-se de um número 

limitado de espécies de Passifloraceae (Benson, 1978; Brown, 1981). Tanto as larvas quanto 

as fêmeas selecionam Passiflora misera Humbold, Bonpland & Kunth (Passifloraceae) 

preferencialmente em relação a Passiflora suberosa Linnaeus (Kerpel & Moreira, no 

prelo). Além disto,  as larvas desenvolvem-se em menor tempo, os adultos  
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apresentam maior tamanho e as fêmeas maior fecundidade quando utilizam esta 

passiflorácea (Rodrigues & Moreira, 2002). Duas hipóteses são propostas para explicar tais 

vantagens: 1) a ocorrência de maior concentração de nutrientes em P. misera ou 2) a maior 

eficiência da larva no aproveitamento nutricional desta espécie. Desta forma, nosso objetivo 

é avaliar a eficiência de H. erato phyllis na utilização de P. suberosa e P. misera como 

alimento das larvas, e traçar um perfil nutricional das plantas hospedeiras encontradas pelas 

populações deste lepidóptero. 

 

Material e métodos  

 

A eficiência nutricional das larvas de H. erato phyllis frente a P. suberosa e P. misera foi 

analisada considerando o consumo, o crescimento, a digestibilidade, a conversão do 

alimento ingerido e a conversão do alimento digerido (Fig. 1). Foi utilizado o método 

gravimétrico para obtenção das medidas, o qual consiste da pesagem direta dos materiais 

(Waldbauer; 1968; Blau et al., 1978).  

 

Criação das larvas- Larvas de H. erato phyllis foram criadas em laboratório (25 + 1 ºC; 14 

horas luz/dia), individualmente, em ramos de P. suberosa (n=40) ou em ramos de P. misera 

(n=40), desde a eclosão até o quarto ínstar. Os ramos foram obtidos de plantas cultivadas no 

passifloreto localizado no Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, mantidos em garrafas contendo água, vistoriados diariamente e trocados 

quando necessário (ver Mugrabi-Oliveira & Moreira, 1996a). Após a muda para o quinto 

ínstar, as larvas foram colocadas individualmente, em potes contendo papel filtro umedecido 

e tampados com um filme plástico preso por um atilho, onde permaneceram em  
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Figura 1. Esquema adotado para avaliar a eficiência das larvas de quinto instar de 

Heliconius erato phyllis na utilização de Passiflora suberosa e Passiflora misera. Os 

números indicam: 1) discos foliares oferecidos, 2) alimento consumido, 3) alimento 

convertido e 4) fezes eliminadas. 
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jejum por 24 horas. Este procedimento teve como objetivo possibilitar esvaziamento do 

conteúdo intestinal, remanescente do ínstar anterior. Segundo Barbenhenn & Keddie (1992), 

possíveis variações nos índices nutricionais encontrados para insetos próximos 

geneticamente, em experimentos conduzidos dentro de condições ambientais similares, 

deve-se ao fato da larva manter alimento no intestino médio durante a ecdise. Após o jejum, 

aleatoriamente, as larvas foram destinadas para a obtenção do peso seco inicial ou peso seco 

final. 

 

Peso seco inicial das larvas – As larvas provenientes do jejum (n=18) foram pesadas, 

colocadas individualmente em sacos de papel pardo confeccionados previamente (5 x 10 

cm), identificadas conforme a planta hospedeira, congeladas por dois dias e conduzidas para 

uma estufa de aquecimento (50 + 5º C) onde permaneceram por sete dias. Após este 

período, foram transferidas para o dessecador. Após estes procedimentos, as larvas foram 

retiradas dos sacos e pesadas em balança analítica Sartorious®. A partir dos pesos obtidos, 

calculou-se a média do peso seco inicial das larvas criadas em P. suberosa e P. misera.  

 

Peso seco final das larvas- As larvas provenientes do jejum (n=18) foram colocadas 

individualmente em potes plásticos contendo papel filtro umedecido. Por um período de três 

dias receberam discos foliares da espécie de planta hospedeira onde foram criadas. A 

quantidade de alimento oferecido foi baseada no consumo médio diário de H. erato phyllis 

(Rodrigues & Moreira, 1999). Os discos foram retirados de folhas da 5ª a 8ª posição no 

ramo (nó) a partir do ápice, através de perfurador. Diariamente, as fezes e os restos foliares 

foram removidos e novos discos foram adicionados. No final dos três dias, a larva foi 

pesada, congelada, seca e conservada em dessecador para obtenção do peso seco, conforme 
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descrito no item anterior. A partir dos pesos obtidos, calculou-se a média do peso seco final 

das larvas criadas em P. suberosa e P. misera.  

 

Peso seco dos discos oferecidos- Para cada três discos oferecidos, um foi separado para o 

cálculo do peso seco médio. Estes foram colocados em sacos de papel pardo (10 X 5cm) 

com o número da larva correspondente, a data da alimentação, e conduzidos para a estufa, 

onde permaneceram por dois dias. Após este período, foram mantidos em dessecador e 

pesados, conforme descrito para os outros materiais. O peso seco do total de discos foi 

dividido pelo número destes, obtendo-se desta forma, o peso seco médio de cada disco. Para 

obtenção do peso seco dos discos oferecidos para cada larva, multiplicou-se o peso seco 

médio pelo número de discos que a larva havia recebido. No final, somou-se o peso do 

alimento oferecido para cada larva, nos três dias. 

 

Peso seco das sobras e das fezes– As sobras foliares e as fezes retiradas diariamente, 

também foram colocadas em sacos de papel pardo individualmente, com o número da larva 

e a data da retirada. Posteriormente, o material permaneceu na estufa por dois dias, foi 

transferido para o dessecador e pesado. Da mesma forma que o alimento oferecido, as sobras 

foliares e as fezes produzidas por cada larva, nos três dias, foram somadas.  

 

Determinação dos índices  

Utilizando-se as medidas determinadas nos itens anteriores, foram calculados os 

índices mencionadas inicialmente, como segue (Waldbauer, 1968; Blau et al.,1978): 
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1. Indice de consumo (CI): 

peso seco do alimento ingerido 

peso seco inicial da larva (mg) x tempo de alimentação (dias) 

 

2. Taxa de crescimento relativo (RGR):  

peso seco final do inseto - peso inicial 

peso inicial x tempo de alimentação (dias) 

 

3. Digestibilidade aparente (AD): 

peso seco do alimento ingerido – peso das fezes 
                                                                                                             x 100 

peso seco do alimento ingerido (dias)  
 

4. Eficiência na conversão do alimento ingerido (ECI): 

 

peso seco ganho pela larva 
x 100 

peso seco do alimento ingerido 
 

5. Eficiência na conversão do alimento digerido (ECD): 

 

peso seco ganho pela larva 
x 100 

peso seco do alimento ingerido – peso seco das fezes 
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Os resultados dos cálculos dos índices foram submetidos a testes t de “Student” não 

pareados (�= 0,05), uma vez que apresentaram normalidade na distribuição (teste de 

Kolmogorov– Smirnov).  

Análise de macro e micronutrientes de P. suberosa e P. misera- As análises de macro e 

micronutrientes foram realizadas em ramos intactos de P. suberosa e P. misera coletados no 

Horto Florestal Barba Negra, Barra do Ribeiro, RS; Jardim Botânico, Porto Alegre, RS e no 

passifloreto localizado no Departamento de Zoologia da UFRGS, Campus do Vale, Porto 

Alegre, RS. (As plantas do passifloreto foram cultivadas com adubação orgânica). Estes 

locais foram escolhidos pela ocorrência simpátrica das duas passifloráceas em questão, e 

também porque neles vários aspectos relacionados à interação Heliconius x Passiflora já 

foram estudados (Mugrabi-Oliveira & Moreira, 1996; Kerpel, 1999; Rodrigues & Moreira, 

1999; 2002; Gauer, 2000). Em cada um dos locais, seguiu-se uma trilha onde foram 

coletadas cinco amostras de cada passiflorácea. Cortou-se no máximo quatro ramos por 

planta, a medida em que as plantas foram localizadas. Cada uma das cinco amostras foi 

composta por vinte ramos, com 10 folhas, quantidade suficiente de material para realização 

das análises. As amostras foram acondicionadas em sacos de papel pardo e conduzidas ao 

laboratório, onde foram mantidas em estufa (70º + 5 ºC), por sete dias. Após este período, 

foram processados em moinhos de facas no Laboratório de Solos da Faculdade de 

Agronomia, UFRGS, onde também foram realizadas as análises, conforme protocolo 

estabelecido pelo mesmo. O resultado de cada amostra foi obtido através de uma média de 

duas determinações (Anexo 1). 

A porcentagem obtida para os macronutrientes foi transformada em g/kg para as 

análises. Primeiramente, os conteúdos de macro ou micronutrientes foram comparados entre 

os locais através de ANOVA, seguida de testes múltiplos de Tukey (α=0,05). Nos casos 
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onde não houve diferença significativa dos conteúdos entre os locais, os resultados foram 

agrupados e comparados entre as duas espécies (P. suberosa e P. misera) através de testes t 

de Student (α=0,05).  

 

Resultados 

 

O índice de consumo foi significativamente maior para as larvas criadas em P. misera (Fig. 

2A). As larvas alimentadas com P. misera também apresentaram uma taxa de crescimento 

relativo maior do que aquelas alimentadas com P. suberosa (Fig. 2B). 

Os maiores índices de digestibilidade aparente e de eficiência na conversão do 

alimento ingerido em substância do corpo também foram registradas para as larvas 

alimentadas com P. misera (Figs. 3A e 3B). Não ocorreu diferença significativa no índice de 

conversão do alimento digerido em substância corpórea entre as larvas alimentadas com P. 

suberosa e P. misera (Fig. 3C). 

Dentre os macronutrientes, a concentração de nitrogênio, magnésio e cálcio não 

variou entre as populações, tanto em P. suberosa quanto em P. misera (Tabelas 1 e 2). Ao 

comparar-se a concentração de tais nutrientes entre ambas espécies, todos foram 

significativamente maiores em P. suberosa (Tabela 3). 

A concentração de fósforo contida em P. suberosa proveniente da população do 

Jardim Botânico foi significativamente menor do que das populações do Horto Florestal 

Barba Negra e das plantas cultivadas (Tabela 1). O mesmo ocorreu com a concentração de 

fósforo em P. misera, quanto às populações (Tabela 2). Ao comparar-se a concentração este  
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Figura 2. Indice de consumo (média + erro padrão) (A) e taxa de crescimento relativo (B) 

das larvas de quinto ínstar de Heliconius erato phyllis. Barras seguidas de letras distintas 

diferem significativamente (Testes t de Student, α= 0,05, n= 18). 
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Figura 3. Digestibilidade aparente (A) (média + erro padrão), eficiência na conversão do 

alimento ingerido (B) e eficiência na conversão do alimento digerido (C) das larvas de 

quinto ínstar de Heliconius erato phyllis alimentadas com Passiflora suberosa (n=18) ou 

Passiflora misera (n=18). Barras seguidas de letras distintas diferem significativamente 

(testes t de Student; α= 0,05).  
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Tabela 1. Conteúdo de macronutrientes (g/kg) (média + erro padrão) de duas populações 

naturais (Horto Florestal Barba Negra e Jardim Botânico) e de Passiflora suberosa 

cultivadas (Campus do Vale). Médias seguidas de letras diferentes diferem 

significativamente entre os locais, em cada nutriente (ANOVA, seguida de testes múltiplos 

de Tukey, α= 0,05).  

 
 

nutrientes 
 

H. F. Barba Negra 
 

Jardim Botânico 
 

cultivadas 
 

nitrogênio 
 

28 + 1,48a 
 

26,8 + 1,46a 
 

31 + 1,14a 
 

cálcio 
 

12,6 + 0,24a 
 

11,7 + 1,78a 
 

10,8 + 0,80a 
 

magnésio 
 

5,7 + 0,17a 
 

5,6 + 0,17a 
 

5,6 + 0,12a  
 

fósforo 
 

3,0 + 0,17a 
 

2,4 + 0,13b 
 

3,1 + 0,09 a 
 

potássio 
 

22,6 + 1,12a 
 

30 + 0,89 b 
 

29,4 + 0,24 b 
 

enxofre 
 

2,6+ 0,58a 
 

2,5 + 0,13b 
 

2,2 + 0,03 b 
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Tabela 2. Conteúdo de macronutrientes (g/kg) (média + erro padrão) de duas populações 

naturais (Horto Florestal Barba Negra e Jardim Botânico) e de Passiflora misera cultivadas 

(Campus do Vale). Médias seguidas de letras diferentes diferem significativamente entre os 

locais, em cada nutriente (ANOVA, seguida de testes múltiplos de Tukey, α= 0,05).  

 
 

nutrientes  
 

H. F. Barba Negra 
 

Jardim Botânico 
 

cultivadas 
 

nitrogênio 
 

25,6 + 0,92a 
 

26,4 + 1,91a 
 

25,2 + 2,08a 
 

cálcio 
 

10,6 + 0,67a 
 

9,3 + 1,00a 
 

7,0 + 0,12a 
 

magnésio 
 

4,0 + 0,22a 
 

3,8 + 0,08a 
 

3,8 + 0,12a 
 

Fósforo 
 

3,6 + 0,30a 
 

2,4 + 0,29 b 
 

3,9 + 0,17a 
 

Potássio 
 

15,6 + 1,43b 
 

20,6 + 1,16a 
 

24 + 1,18a 
 

Enxofre 
 

3,1 + 0,13b 
 

1,9 + 0,13a 
 

1,9 + 0,06a 
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Tabela 3. Concentração de macronutrientes (g/kg) (média + erro padrão) de Passiflora 

suberosa e Passiflora misera referentes aos dados agrupados entre os locais. Os asteriscos 

indicam diferença significativa, entre as espécies, em cada nutriente (testes t de Student, α= 

0,05).  

 
 

nutrientes 
 
n 

 
P. suberosa 

 
P. misera 

  
p 

 
nitrogênio 

 
15 

 
28,6 + 0,87 

 
25,7 + 0,92 

  
0,032* 

 
cálcio 

 
15 

 
11,7 + 0,64 

 
9,0 + 0,54 

  
0,003* 

 
magnésio 

 
15 

 
5,6 + 0,08 

 
3,9 + 0,08 

  
0,0001* 

 
fósforo 

 
10 

 
3,0 + 0,09 

 
3,7 + 0,17 

  
0,001* 

 
potássio 

 
10 

 
29,7 + 0,44 

 
22,3 + 0,96 

  
0,0002* 

 
enxofre 

 
10 

 
2,4 + 0,07 

 
1,9 + 0,07 

  
0,0001* 
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macronutriente entre as espécies, P. misera apresentou significativamente maior quantidade.  

A concentração de potássio de ambas espécies foi significativamente menor no Horto 

Florestal Barba Negra e não apresentou diferença entre a concentração das plantas 

provenientes das populações do Jardim Botânico e cultivadas (Tabelas 1 e 2). Na 

comparação das concentrações de potássio entre as espécies, P. suberosa apresentou 

significativamente maior quantidade (Tabela 3). A concentração de enxofre foi maior no 

Horto Florestal Barba Negra para ambas espécies e não foi diferente entre as demais 

populações (Tabela 1). Também houve significativamente maior quantidade deste elemento 

em P. suberosa comparada a P. misera (Tabela 3). 

Quanto aos micronutrientes, a concentração de zinco tanto de P. suberosa quanto de 

P. misera foi significativamente menor nas plantas cultivadas (Tabelas 4 e 5). Em P. 

suberosa foi diferente entre as demais populações (Tabela 4) e em P. misera não foi 

significativamente diferente entre as plantas do Jardim Botânico e Horto Florestal Barba 

Negra (Tabela 5). O ferro não apresentou diferença significativa nos conteúdos entre as 

populações de ambas espécies (Tabela 4). Sua concentração média foi significativamente 

maior em P. suberosa, quando comparado com aquele de P. misera (Tabela 6).  

A concentração de sódio também foi significativamente diferente nas três populações 

de P. suberosa, e foi maior no Horto Florestal Barba Negra (Tabela 4). O cobre também foi 

encontrado em maior concentração nas plantas deste local. Não houve diferença quanto a 

este nutriente, entre os demais locais. Para P. misera a concentração de cobre foi 

significativamente menor nas plantas cultivadas e não foi diferente entre as demais 

populações (Tabela 4). A concentração de sódio em P. misera só foi diferente, entre a 

população do Horto Florestal Barba Negra e Jardim Botânico. (Tabela 4).  
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Tabela 4. Concentração de micronutrientes (mg/kg) (média + erro padrão) de duas 

populações naturais (H. F. Barba Negra e Jardim Botânico) e de Passiflora suberosa 

cultivadas (Campus do Vale). Médias seguidas de letras diferentes diferem 

significativamente entre os locais, em cada nutriente (ANOVA, seguida de testes múltiplos 

de Tukey, α= 0,05).  

 
 

nutrientes 
 

H. F. Barba Negra 
 

Jardim Botânico 
 

cultivadas 
 

Ferro 
 

151,6 + 29,95a 
 

104 + 3,67a 
 

219,2 + 67,48a 
 

Cobre 
 

12,6 + 0,50a 
 

9,6 + 0,40b 
 

8,6 + 0,40 b 
 

Zinco 
 

35,2 + 1,02a 
 

45,4 + 2,42b 
 

20,8 + 1,15c 
 

Manganês 
 

68,4 + 2,78a 
 

90 + 12,95ab 
 

46,6 + 6,99b 

 
Sódio 

 
849,8 + 47,20a 

 
152 + 25,52b 

 
528,6 + 90,97 c 
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Tabela 5. Concentração de micronutrientes (mg/kg) (média + erro padrão) de duas 

populações naturais (H. F. Barba Negra e Jardim Botânico) e de Passiflora misera 

cultivadas (Campus do Vale). Médias seguidas de letras diferentes diferem 

significativamente entre os locais, em cada nutriente (ANOVA, seguida de testes múltiplos 

de Tukey, α= 0,05).  

 
 

nutrientes 
 

H. F. Barba Negra 
 

Jardim Botânico 
 

cultivadas 
 

Ferro 
 

67,0 + 5,394a 
 

73,8 + 4,521a 
 

97,6 + 14,908a 
 

Cobre 
 

11,4 + 0,400a 
 

10,4 + 0,678a 
 

8,4 + 0,400 b 
 

Zinco 
 

51,8 + 1,985a 
 

54,4 + 2,561a 
 

32,2 + 1,934b 
 

Manganês 
 

68,0 + 4,550ab 
 

98,2 + 15,477a 
 

36,2 + 12,383b 
 

Sódio 
 

357,4 + 41,285a 
 

195,6 + 38,473b 
 

242,8 + 15,794 

ab 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98

Tabela 6. Concentração de micronutrientes (mg/kg) (média + erro padrão) de Passiflora 

suberosa e Passiflora misera referentes aos dados agrupados entre os locais. Os asteriscos 

indicam diferença significativa entre as espécies para cada nutriente (testes t de Student, α= 

0,05).  

 

 
micronutrientes 

 
n 

 
P. suberosa 

 
P. misera 

 
p 

 
Ferro 

 
15 

 
158,26 + 26,07 

 
79,46 + 6,17 

 
0,006* 

 
Cobre 

 
10 

 
9,1 + 0,31 

 
9,4 + 0,49 

 
0,617 

 
manganês 

 
10 

 
57,5 + 5,07 

 
83,1 + 9,12 

 
0,023* 
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As concentrações de sódio e zinco não foram comparadas entre P. suberosa e P. 

misera, devido à diferença significativa intraespecífica entre as populações. 

Quanto ao manganês, P. suberosa e P. misera apresentaram diferença significativa 

entre as populações das plantas do Jardim Botânico e das cultivadas (Tabela 4). Na 

comparação entre as espécies P. misera apresentou significativamente maior concentração 

(Tabela 6). 

 

Discussão 

 

A maior taxa de crescimento relativo das larvas de H. erato phyllis alimentadas com P. 

misera pode ser explicada não somente pelo maior consumo desta passiflorácea, como 

também pela maior digestibilidade aparente e conseqüentemente, pela maior eficiência na 

conversão do alimento ingerido em substância corpórea. Pode-se inferir que a vantagem 

obtida pela larva ocorreu durante o acesso aos nutrientes, uma vez que o alimento estando 

digerido foi convertido em biomassa de forma similar em ambas passifloráceas. Quanto ao 

conteúdo dos nutrientes nos tecidos das plantas, com exceção do fósforo e do manganês, os 

demais foram encontrados em maior concentração em P. suberosa. Desta forma, os 

resultados sugerem que ocorre maior eficiência das larvas no aproveitamento dos nutrientes 

contidos em P. misera. Ou seja, a performance superior das larvas em P. misera não se deve 

a um conteúdo nutricional superior desta espécie.  

Os índices nutricionais obtidos para as larvas alimentadas com P. suberosa e P. 

misera podem ser considerados dentro dos valores encontrados para consumidores de 

plantas herbáceas. Segundo Tabashnik & Slansky (1987), para estes consumidores as taxas 
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podem ser maiores do que as encontradas para os consumidores de plantas lenhosas e de 

outras guildas, devido ao alto conteúdo de água e nitrogênio contidos em tais tecidos.  

O aumento no consumo e na eficiência da conversão do alimento ingerido em 

biomassa são respostas fisiológicas encontradas nos insetos para maximizar o uso de suas 

plantas hospedeiras, frente à necessidade de maior concentração de nutrientes (Mattson, 

1980; Tauber et al., 1986; Slansky & Rodriguez, 1987; Mattson & Scriber, 1987, Slansky, 

1993). Ao contrário do que era esperado, P. misera contém menos nitrogênio que P. 

suberosa. Segundo Scriber (1982; 1984), o crescimento e o sucesso reprodutivo dependem 

muito da habilidade do inseto em ingerir, digerir e converter o nitrogênio da planta de forma 

eficiente e rápida. Este parece ser o caso das larvas de H. erato phyllis em relação a P. 

misera, uma vez que estas apresentam desenvolvimento mais rápido, maior tamanho e 

fecundidade quando utilizam esta passiflorácea (Rodrigues & Moreira, 2002). A 

importância do nitrogênio na nutrição reside no fato deste ser o principal componente 

estrutural dos organismos vivos. Segundo diversos autores, a sua deficiência pode ser um 

dos fatores limitantes para o desenvolvimento, crescimento, reprodução e até mesmo, a 

sobrevivência destes (Feeny, 1970; Mattson, 1980; Scriber, 1982; 1984; Schoonhoven et al., 

1998, Simpson & Raubenheimer, 1993). As larvas de H. erato phyllis respondem a alguns 

destes parâmetros, como por exemplo o tamanho e o tempo de desenvolvimento, frente as 

diferentes concentrações de nitrogênio contido nos tecidos com os quais se alimentam, 

independente da espécie de planta consumida (Kerpel & Moreira, submetido a).  

Silveira (2002) demonstrou que ocorre um maior desgaste das mandíbulas das larvas 

alimentadas com P. suberosa. Pelo visto, ocorre um maior custo na utilização desta espécie, 

o qual está relacionado com aspectos físicos da planta, que podem dificultar o 

aproveitamento dos nutrientes. Portanto, tal custo pode se constituir em uma das causas das 
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desvantagens para a larva que se alimenta de P. suberosa. Aspectos da ingestão, 

relacionados às características físicas do alimento, explicam melhor o aproveitamento em 

nível de absorção dos nutrientes de ambas passifloráceas. Em P. misera a folha foi cortada 

pelas larvas em fragmentos menores e ocorreu a maior superfície exposta relativa deste, 

derivada da menor espessura da folha (ver Kerpel et al., submetido b). Esta condição 

propiciou o acesso das enzimas às células mais internas do fragmento, e não somente 

aquelas da periferia, rompidas durante a mordida. A saída dos nutrientes contidos nas 

células com a parede celular não rompida, para o meio intestinal, ocorreu provavelmente 

através dos campos primários de pontoação, após a digestão da membrana plasmática pelas 

enzimas. Em P. suberosa, a superfície exposta relativa do fragmento é menor, o que 

dificulta o acesso das enzimas às células mais internas do fragmento, resultando na menor 

digestibilidade aparente.  

Outra possibilidade que pode estar associada a menor eficiência alimentar da larva 

de H. erato phyllis em P. suberosa é que, embora presente em maior concentração nesta 

espécie, o nitrogênio pode encontrar-se de forma inacessível. Segundo Slansky (1992), este 

mineral ocorre em altos níveis na composição de alcalóides, taninos e outros compostos 

nitrogenados, os quais, em alguns casos, são redutores da digestibilidade. Neste estudo, as 

maiores concentrações, da maioria dos macro e micronutrientes foram detectadas para P. 

suberosa. Estas poderiam também resultar numa maior disponibilidade destes elementos 

para a síntese dos compostos do metabolismo secundário, os quais poderiam provocar um 

custo para sua detoxificação. Diversos autores sugerem que a disponibilidade de carbono e 

nutrientes pode determinar a produção de compostos químicos de defesa da planta (Bryant 

et al., 1983; Coley & Barone, 1996). 
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 Segundo Bernays & Chapman (1994), seria esperado que os nutrientes minerais, tais 

como o potássio e o fósforo variassem com o tipo de solo e o ambiente em que as plantas se 

encontram. No atual estudo, além da variação interespecífica no conteúdo de alguns 

nutrientes analisados, foi detectada uma variação intraespecífica nas populações de P. 

suberosa e P. misera, com os quais H. erato phyllis se depara na natureza. Tais variações, 

provavelmente, contribuem para fortalecer a necessidade de busca das fêmeas deste 

ninfalídeo por plantas mais adequadas para oviposição. De fato, as fêmeas escolhem as 

plantas, tanto de P. suberosa quanto de P. misera, fertilizadas com maior quantidade de 

nitrogênio (ver Kerpel & Moreira, submetido a). Outros atributos das plantas avaliados por 

H. erato phyllis, durante a oviposição, já eram conhecidos (Mugrabi-Oliveira & Moreira; 

1996ab; Kerpel & Moreira, no prelo; Barp et al., submetido). Segundo tais estudos, entre os 

aspectos intraespecíficos, a fêmea avalia a presença de ovos de coespecíficos, a presença de 

região apical, o comprimento dos internós, a área foliar, o tamanho dos ramos e plantas 

cultivadas em diferentes regimes de luz. Em nível interespecífico sabe-se da escolha 

preferencial por P. misera, tanto por parte dos adultos quanto das larvas.  

O comportamento de escolha, em busca de plantas nutricionalmente mais adequadas, 

pode ocorrer tanto para oviposição quanto para alimentação em um grande número de 

insetos (Simpson & White, 1990; Myers, 1985). Observou-se em alguns gafanhotos a 

habilidade para escolher os alimentos de acordo com suas necessidades nutricionais 

(Simpson & White, 1990; Bernays & Chapman, 1994; Bernays & Barbehenn, 1997). Desta 

forma, seria esperado que o maior sucesso reprodutivo e a maior sobrevivência de um 

inseto, proporcionados por uma espécie de planta, acarretassem na seleção desta (Rausher, 

1983). 
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 Dos micronutrientes analisados neste estudo, destaca-se o ferro, uma vez que sua 

concentração nos tecidos de P. suberosa é quase o dobro daquele contido nos tecidos de P. 

misera. Este micronutriente participa de processos metabólicos como na síntese de DNA, 

RNA, triptofano, transporte de oxigênio, e na formação da cutícula (Locke & Nichol, 1992). 

Também atua em processos comportamentais, como por exemplo, em abelhas (Gould, 1978) 

e na borboleta monarca (Jones & MacFadden, 1982). Estes organismos contêm partículas de 

magnetita no corpo, através dos quais são sensíveis a campos magnéticos da terra. Através 

do magnetismo, estes obtém informações sobre localização espacial, tempo e ritmos 

circadianos. Segundo os mesmo autores, a síntese de magnetita, na qual o ferro está 

envolvido, pode ser de ocorrência geral nos insetos. O ferro em excesso pode ser tóxico, no 

entanto, os organismos desenvolveram mecanismos para não acumulá-lo (Locke & Nichol, 

1992). Portanto, o ferro aparentemente não parece ser determinante nos resultados obtidos 

neste estudo. Outros microelementos como o zinco e o manganês fazem parte da 

constituição dos organismos, especificamente na composição química da região incisora das 

mandíbulas (Hillerton et al., 1982). Segundo os mesmos autores, uma maior concentração 

de zinco resultaria em maior dureza das mandíbulas. No entanto, Silveira (2002) verificou a 

concentração de zinco nas mandíbulas das larvas de H. erato phyllis alimentadas com P. 

suberosa ou P. misera e não encontrou diferença significativa. 

A ocorrência de maior concentração de fósforo em P. misera também precisa ser 

considerada. Embora poucos trabalhos abordem sua importância, isoladamente, na 

performance de insetos, o conteúdo de fósforo na biomassa de outros organismos, por 

exemplo, em zooplancton e bactérias está positivamente relacionado ao crescimento (Elser 

et al., 2000; Woods et al., 2002). Woods et al. (2002) sugerem que as larvas dispõem de um 

mecanismo fisiológico para alterar a retenção do fósforo, conforme a disponibilidade deste 
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mineral na planta hospedeira. Segundo Andrusiak et al. (1980), a absorção do fósforo ocorre 

no intestino posterior, mais precisamente nos sacos retais. Segundo Markow et al. (1999), 

em Drosophila ocorre associação positiva entre a disponibilidade de fósforo nas plantas 

hospedeiras e a retenção deste nutriente. No mesmo estudo, registrou-se que as espécies de 

Drosophila com baixo conteúdo de nitrogênio e fósforo nos tecidos estão associadas com 

plantas hospedeiras de baixa concentração destes elementos. Os autores sugerem que 

principalmente as fêmeas de Drosophila necessitam de uma grande quantidade de fósforo, o 

qual é essencial para oogênese.  

Tratando-se de H. erato phyllis, Kerpel (1999) obteve um maior número de ovos 

provenientes de fêmeas cujas larvas foram criadas com P. misera do que de fêmeas cujas 

larvas foram criadas com P. suberosa. Segundo Engelman (1970), o estado fisiológico da 

fêmea ovipositante depende diretamente dos nutrientes acumulados, principalmente, durante 

o último período larval. Desta forma, pode-se inferir que uma maior disponibilidade de 

fósforo encontrada pelas larvas alimentadas em P. misera, e acumulada nesta fase, poderia 

implicar em maior fecundidade das fêmeas de H. erato phyllis. Portanto, a absorção do 

fósforo e o seu papel no desenvolvimento das larvas e adultos precisam ser esclarecidos. 

Várias estratégias são utilizadas pelos insetos para adaptar-se às concentrações e 

formas com que os nutrientes são encontrados em suas plantas hospedeiras (Tauber et al., 

1986; Mattson, 1980; Mattson & Scriber, 1987 Murugan & George, 1992). A partir dos 

resultados obtidos neste estudo, pode-se inferir que H. erato phyllis utiliza as duas 

passifloráceas de maneira diferenciada: consume mais P. misera do que P. suberosa, e ainda 

é mais eficiente na sua utilização, independente da disponibilidade dos nutrientes.  
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Resumo 

1. Poucos estudos abordam a análise de fragmentos alimentares do intestino das larvas 

como forma de verificar o uso das plantas utilizadas pelos insetos herbívoros.  

2. Neste estudo comparou-se, o processamento de P. suberosa e P. misera pelas larvas 

de H. erato phyllis. Determina-se: a) a quantidade de alimento ingerido, processado e 

retido, b) o tamanho dos fragmentos das folhas de P. suberosa e P. misera ao longo do 

intestino e c) modificações ultraestruturais destes, no decorrer da passagem através do 

tubo digestivo.  

                                                 
4  A ser submetido para Functional Ecology 



 

 

115

3. Larvas de H. erato phyllis foram criadas em laboratório, restos alimentares e fezes 

foram secos e pesados para o cálculo da retenção. Larvas adicionais foram dissecadas 

e fragmentos do intestino anterior e posterior foram montados sob lâmina/lamínula. As 

imagens dos fragmentos foram capturadas e medidas através de um software. A 

epiderme e os tecidos parenquimáticos foram analisados em microscopia eletrônica de 

varredura.  

4. As larvas alimentadas com P. misera eliminaram menos fezes por unidade de tempo 

e cortaram as folhas em fragmentos menores que P. suberosa. Não houve alteração 

significativa no tamanho destes, rompimentos na epiderme ou corrosão na parede 

celular das células parenquimáticas, durante a passagem pelo tubo digestivo. 

5. O menor tamanho com que P. misera foi cortada pelas larvas associada a maior 

superfície exposta relativa, propiciou o maior aproveitamento de cada fragmento desta 

espécie, por possibilitar o acesso a maior quantidade de nutrientes. 

 

Summary 

1. A few studies have analyzed food fragments in larval intestines to assess how 

herbivorous insects use plants as food. 

2. This study comparatively examines the processing of P. suberosa and P. misera by 

larvae of H. erato phyllis. The following characteristics were analyzed: the amount of 

food ingested, processed and retained; the size of leaf fragments of P. suberosa and P. 

misera along the intestine; and ultrastructure modifications of these fragments during 

their passage through the digestive tract.  

3. Larvae of H. erato phyllis were grown in laboratory. Their feeding remnants and 

feaces were dried and weighted for estimating retention of food. Additional larvae 



 

 

116

were dissected and sections of the fore and hindgut were mounted in microscope 

slides. The image of the fragments were captured and measured using a computer 

software. The epidermis and the parenchyma were analyzed by scanning electron 

microscopy.  

4. The larvae that fed on P. misera had a lower feaces elimination rate by unit of time 

and cut leaves into smaller fragments than those that fed on P. suberosa. There was no 

significant diference on fragment size, or apparent change on epidermic ruptures or 

corrosion of parenchymatic cell walls along the larval gut. 

5. The smaller sizes of P. misera fragments cut by the larvae, and the associated larger 

relative surface exposed, warranted a more efficient utilization of each fragment of this 

species due to better access to a larger amount of nutrients. 

Key words: digestion, leaf fragment size, fragment relative surface,  nutrient absortion,  

 

 

Introdução 

Para os insetos herbívoros de hábito alimentar mastigador, a utilização do alimento passa 

por fases distintas: primeiro ocorre o corte do alimento em fragmentos para serem ingeridos 

e depois a passagem destes através do canal alimentar (Chapman 1995). As mandíbulas 

cortam os tecidos vegetais e os demais apêndices (maxilas e labro) fazem a manipulação, 

provocando o movimento do alimento em direção à cavidade bucal e intestino anterior 

(Chapman 1982; 1995; Schoonhoven et. al. 1998). Ainda, durante o corte, as glândulas 

salivares secretam substâncias líquidas juntamente com enzimas, as quais auxiliam no 

movimento do alimento sólido e em parte na sua solubilização (Chapman 1982; 1995; 

Ribeiro, 1995). Desta forma, a eficiência da penetração das enzimas no tecido vegetal, para 
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que ocorra a digestão e absorção dos nutrientes, é influenciada pela forma como o fragmento 

é cortado (Chapman, 1995; Bernays & Janzen, 1988; Ribeiro, 1995). O tempo em que o 

alimento permanece no intestino também influencia na digestão e absorção de nutrientes, ou 

até mesmo, de substâncias tóxicas ao organismo (Mattson & Scriber, 1987; Slansky, 1992).  

O intestino dos insetos, onde ocorrem tais processos, é dividido em três partes: 

intestino anterior, médio e posterior (Snodgrass, 1935; Chapman, 1982). O intestino 

anterior, sendo de origem ectodérmica, é revestido por uma camada de cutícula que sofre 

ecdise, juntamente com as demais partes do tegumento. Em Lepidóptera, não ocorre 

digestão nesta porção intestinal (Santos et al., 1983).  

O intestino médio, de origem endodérmica, é formado por epitélio simples, sem 

cutícula, e é considerada a região mais importante do intestino dos insetos (Berridge, 1970). 

Trata-se de um meio altamente alcalino, onde ocorre a produção da maior parte das enzimas 

digestivas, a digestão propriamente dita, e a maior parte da absorção dos nutrientes 

(Chapman, 1982; Slansky & Rodriguez, 1987; Terra, 1990). Nesta região, está presente a 

matriz peritrófica, a qual consiste de uma rede de microfibrilas de quitina permeada em uma 

matriz de carboidratros e proteína, e que envolve o bolo alimentar (Terra, 1990; Lehane, 

1997). Esta desempenha múltiplas funções, entre as quais, a de proteger o epitélio intestinal 

do dano mecânico provocado pela própria abrasão do alimento, da penetração de patógenos 

e contra metabólitos secundários porventura existentes no alimento (Terra 1990; Barbehenn 

& Martin, 1992; Martin, 1991; Peng et al., 1999; Lehane, 1997). Esta estrutura também 

pode agir como uma membrana semipermeável que regula a passagem de substâncias entre 

os compartimentos ecto e endoperitrófico do intestino médio (Berridge, 1970; Lehane, 

1997). Um mecanismo de contracorrente dos fluidos no espaço ectoperitófico pode 
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prolongar o período digestivo e permitir a maior absorção dos nutrientes e a reciclagem de 

enzimas antes da defecação (Berridge, 1970; Lehane, 1997). 

Finalmente, no intestino posterior, ocorre a reabsorção da água e íons, 

principalmente nas papilas retais (Berridge, 1970; Chapman, 1982). Recentemente, Woods 

et al. (2002) atribuíram a esta região o principal local de absorção do fósforo em larvas de 

Manduca sexta (Lepidoptera). Também no intestino posterior, ocorre a formação de 

“pellets”, que consiste no empacotamento dos restos alimentares não digeridos (Bernays & 

Janzen, 1988). Esta região, por ser também de origem ectodérmica é revestida por uma 

camada de cutícula, porém mais permeável que a encontrada no intestino anterior 

(Chapman, 1982).  

Em estágios não reprodutivos, o intestino dos insetos ocupa a maior parte do 

hemocelo e é capaz de processar um grande volume de alimento (Schoonhoven et al., 1998). 

No entanto, uma parte relativamente pequena do material ingerido é aproveitado 

nutricionalmente, uma vez que a parede celular dos tecidos vegetais não é digerida (Martin, 

1991). Isto ocorre com a maioria dos insetos herbívoros com aparelho bucal do tipo 

mastigador. Para muitos autores, estes organismos parecem ter desenvolvido a mesma 

estratégia para obtenção dos nutrientes: simplesmente rompem a parede celular 

mecanicamente e acessam o conteúdo das células da periferia do fragmento (Slansky & 

Rodriguez; 1987; Bernays & Janzen, 1988; Hochuli, 1996). Isto se deve à falta de habilidade 

destes para produzir enzimas que façam a digestão da parede celular de forma a acessar os 

nutrientes das células mais internas (Murdoch, 1966; Terra, 1990; Abe & Higashi,1991; 

Chapman, 1995; Hochuli, 1996). No entanto, Barbehenn (1992) sugeriu que a obtenção dos 

nutrientes pelos insetos herbívoros mastigadores pode ocorrer através dos campos primários 
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de pontoação da parede celular, as quais permitem a comunicação entre as células. Neste 

caso, tal estrutura não precisaria ser rompida. 

A parede celular é formada por microfibrilas de celulose imersas em uma matriz de 

hemicelulose, pectinas e proteínas (Brett & Waldron, 1996). Além disso, pode haver a 

intussuscepção de ligninas e cutinas que mais frequentemente recobrem a parede celular. Os 

campos primários de pontoação correspondem à interrupção de deposição de material 

parietal (Brett & Waldron, 1996). Além de dificultar o acesso aos nutrientes, as substâncias 

que compõe a parede celular podem provocar problemas morfológicos aos seus 

consumidores, como por exemplo, o desgaste das mandíbulas (Chapman, 1982; Bernays, 

1991; Silveira; 2002), além de problemas digestivos (Abe & Higashi, 1991; Higashi et al., 

1992). Embora tratando-se de uma importante barreira física, esta não é considerada na 

maioria dos estudos relacionados à ecologia nutricional de insetos (Abe & Higashi, 1991; 

Hochuli, 2001). Segundo estes autores, geralmente os estudos privilegiam as interações 

químicas que ocorrem durante os processos digestivo e de seleção da planta hospedeira.  

Adicionalmente, a epiderme foliar também pode propiciar dificuldades durante a 

mordida, digestão e absorção dos nutrientes (Bernays, 1991). Existe uma variedade de 

anexos epidérmicos como tricomas e projeções presentes sobre a folha, os quais podem 

dificultar o acesso à superfície da planta, assim como serem tóxicos através de exsudatos 

(Duffey, 1986; Fernandes, 1994; Medeiros & Moreira, 2002). Ainda, a cutícula geralmente é 

coberta por uma camada de cera epicuticular, a qual apresenta diferentes composições 

microestruturais e químicas (Jeffree, 1986; Eingenbrode & Espelie, 1995; Barthlott et al., 

1998). Tais microestruturas interferem na oviposição e alimentação dos insetos (Duffey, 

1986; Eigenbrode & Espelie 1995). Desta forma, segundo Bernays (1991), a superfície das 
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folhas exerce importante pressão, para que ocorram adaptações da morfologia das 

mandíbulas das larvas com o fim de possibilitar o uso dos tecidos vegetais. 

Para superar as dificuldades impostas pelas propriedades biomecânicas das plantas, 

por exemplo, a textura, a dureza e a espessura, os herbívoros apresentam inúmeras 

estratégias. Alguns desenvolveram associações com protozoários, bactérias e fungos os 

quais habitam seus intestinos e produzem enzimas para digerir a celulose (Martin; 1991; 

Higashi et al., 1992; Breznak & Brune, 1994; Dillon et al., 2002). Porém, a maioria 

desenvolveu variadas formas de alimentação, digestão, defesa e ritmos de ingestão e 

excreção (Bernays & Janzen, 1988; Chapman, 1995). Por exemplo, Bernays & Janzen 

(1988) demonstraram que as larvas de saturnídeos e esfingídeos cortam as folhas em 

diferentes formas e tamanhos dependendo da espessura da folha e morfologia da mandíbula. 

Também como forma de superar tais dificuldades, a maioria das larvas de lepidópteros 

apresentam ritmos próprios de alimentação, que são alternados entre períodos de ingestão e 

descanso (Alexander, 1961; Slansky, 1983; Simpson et al., 1995). Estes são governados 

pelos estímulos recebidos do alimento, pela concentração de açúcar na hemolinfa, e pela 

distenção do abdomem (Simpson & Raubenheimer, 1993; Ribeiro, 1995; Simpson et al., 

1995). Portanto, em parte, a obtenção do alimento, a digestão e a absorção dos nutrientes 

dependem das plantas hospedeiras utilizadas, pois estas apresentam diferentes propriedades 

físicas e químicas, as quais podem favorecer ou dificultar o seu uso (Bernays, 1986; Bernays 

& Janzen, 1988; Ribeiro, 1995). 

Estudos anteriores desenvolvidos com Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775) 

(Lepidoptera: Nymphalidae) e as passifloráceas, suas plantas hospedeiras, apontaram para 

diversos aspectos desta interação (Mugrabi-Oliveira & Moreira, 1996ab; Rodrigues & 

Moreira, 1999; Rodrigues & Moreira, 2002; Kerpel & Moreira, no prelo; Barp et al., 
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submetido). Por exemplo, que Passiflora misera Humbold, Bonpland & Kunth 

(Passifloraceae) proporciona um desenvolvimento mais rápido às larvas e um maior 

tamanho aos adultos, do que Passiflora suberosa Linnaeus (Rodrigues & Moreira, 1999). P. 

misera é preferida pelas fêmeas para oviposição (Kerpel & Moreira, no prelo), é mais 

consumida, melhor digerida e assimilada, embora contenha menos nitrogênio que P. 

suberosa (ver Kerpel & Moreira, submetido b). Portanto, o objetivo deste estudo é 

determinar as razões correspondentes de maneira comparativa, frente à forma como P. 

suberosa e P. misera são processadas pelas larvas. Especificamente, buscaremos determinar: 

1) a quantidade de alimento ingerido, processado e retido, 2) o tamanho dos fragmentos das 

folhas de P. suberosa e P. misera encontrados no intestino e 3) a existência de possíveis 

modificações ultrestruturais em tais fragmentos, no decorrer da passagem destes através do 

tubo digestivo.  

 

Material e Métodos 

CRIAÇÃO DAS LARVAS 

Larvas de H. erato phyllis foram criadas em laboratório (14 horas de luz: 10 de escuro; 25 + 

1ºC), em ramos de P. suberosa ou P. misera, desde a eclosão, até o quarto instar. Os ramos 

foram provenientes de plantas cultivadas com adubação orgânica, no passifloreto localizado 

no Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mantidos em 

garrafas contendo água e cobertos com uma malha fina (Mugrabi-Oliveira & Moreira, 

1996a). Estes foram vistoriados diariamente e trocados quando necessário, de maneira que 

sempre existia alimento adequado disponível para a larva. Após a muda para o quinto ínstar, 

as larvas foram colocadas individualmente, em potes contendo papel filtro umedecido e 

tampado com um filme plástico preso por um atilho de borracha, onde permaneciam em 
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jejum por 24 horas. Este procedimento teve como objetivo possibilitar o esvaziamento do 

conteúdo do intestino da larva, remanescente do ínstar anterior.  

 

QUANTIDADE DE ALIMENTO CONSUMIDO E PROCESSADO  

As larvas de quinto ínstar foram utilizadas para verificar a quantidade de alimento 

consumido e a quantidade de fezes produzidas e eliminadas durante cinco horas de 

alimentação com P. suberosa ou P. misera (n=21/passiflorácea). Após o jejum, as larvas 

foram colocadas, individualmente, em potes contendo papel filtro umedecido e 10 discos de 

P. suberosa ou 15 discos de P. misera. Os discos foram obtidos das folhas de P. suberosa e 

P. misera, da 5ª a 8ª posição (do ápice em direção à base,) através de um vazador com 54 

mm2 de área. Adotou este critério pelas larvas apresentarem um padrão de consumo que 

inicia na região apical do ramo, onde estão localizados os tecidos jovens, e segue em direção 

a base, onde localizam-se os tecidos maduros (Rodrigues & Moreira, 1999). O pote foi 

tampado com um filme plástico preso por um atilho de borracha, onde as larvas 

permaneceram durante cinco horas (das nove às catorze horas). A cada dia de experimento, 

discos extras de cada folha perfurada foram congelados para obtenção do peso seco dos 

discos oferecidos. A cada hora, anotava-se o número de discos ingeridos, o número de 

discos que permaneciam intactos, o número de “pellets” produzidos e retiravam-se as fezes e 

as partes não ingeridas dos discos foliares. Este material foi acondicionado individualmente 

em papel alumínio, etiquetado conforme o número da larva, horário de coleta e 

imediatamente congelado.  

Após a obtenção dos restos foliares e fezes de todas as larvas, o material foi colocado 

em estufa a 65 + 5 ºC, por 36 horas. Após este período, foi transferido para um dessecador 

por 24 horas, e então pesado (balança Shimadzu AY 220, precisão de 0,1mg). O mesmo 
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procedimento foi adotado para os discos extras reservados para a obtenção do peso seco. 

Este foi obtido dividindo-se o peso total de discos reservados em cada dia, pelo número de 

discos. A partir das pesagens obteve-se o peso do alimento ingerido e o peso das fezes 

produzidas em cinco horas de alimentação com P. suberosa e P.misera. O peso do alimento 

retido pelas larvas, nas cinco horas de alimentação, foi obtido pela subtração do peso das 

fezes do peso total de alimento consumido.  

 

OBTENÇÃO DOS FRAGMENTOS ALIMENTARES 

Após o jejum, larvas de uma criação adicional (n=20) foram colocadas individualmente em 

potes contendo papel filtro umedecido e folhas da 5ª a 8ª posição no ramo (do ápice em 

direção à base) de P. suberosa ou P. misera, desprovidas de pecíolo. O sistema foi tampado 

com um filme plástico preso por um atilho, onde as larvas permaneceram por um dia. Após 

este período, foram colocadas no congelador por sete minutos e então dissecadas. Porções 

dos conteúdos do intestino anterior, médio e posterior foram retiradas com uma pinça e 

colocadas em tubos de ependorfes contendo FAA (5ml de formol 40%, 5 ml de ácido 

acético glacial, 90 ml de álcool 50%). Uma parte do material foi utilizada para medir os 

fragmentos e a outra parte para a caracterização em microscopia eletrônica de varredura.  

 

MEDIDAS DOS FRAGMENTOS 

Para medir o tamanho dos fragmentos encontrados em cada uma das porções intestinais, 

estes foram aleatoriamente retirados do FAA, colocados em alcool 30% e após em água 

destilada, por alguns segundos. Em seguida, foram imersos em glicerina líquida e montados 

sobre lâmina/lamínula, com o auxílio de uma lupa (+ 10 fragmentos/lâmina). Foram 

montadas 20 lâminas de cada passiflorácea, para cada porção intestinal. Posteriormente, as 
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lâminas foram observadas em microscópio óptico Leika, com uma câmera compacta digital 

acoplada. As imagens dos fragmentos foram capturadas individualmente, no Núcleo de 

Análises de Imagens em Biologia-NAIMB, do Laboratório de Zoologia da UNIJUI. Após a 

captura das imagens, o perímetro e a área, de cada fragmento, foram medidos com o 

software Image Tool for Windows, versão 2.0. As medidas foram comparadas através de 

Kruskal-Wallis, seguidos de comparações múltiplas de “Dunn”, uma vez que não 

apresentaram uma distribuição normal. As medidas de área e perímetro também foram 

utilizadas para os cálculos das superfícies expostas absoluta e relativa dos fragmentos. 

Foram medidos, em média, 200 fragmentos de cada passiflorácea, para cada uma das 

porções do intestino das larvas. 

 

SUPERFÍCIE EXPOSTA ABSOLUTA 

Considerou-se como sendo a superfície exposta absoluta a região transversal do limbo foliar 

resultante do corte da folha pelas mandíbulas das larvas (Fig. 1). Para calcular a superfície 

exposta absoluta o perímetro do fragmento foi multiplicado pela espessura média de P. 

suberosa (0,1023 mm) ou P. misera (0,1881 mm). Tais medidas foram obtidas a partir de 

cortes transversais da região mediana do limbo foliar da quinta folha do ramo. Os cortes 

foram feitos com lâmina de metal afiada e montados em lâmina escavada contendo água 

destilada. A espessura foi determinada em microscópio equipado com ocular contendo 

escala micrométrica. Para este cálculo, utilizaram-se somente as medidas dos fragmentos 

retirados do intestino anterior, utilizando-se: 

Superfície exposta absoluta= perímetro x espessura  
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Fig. 1. Esquema utilizado para calcular a superfície exposta em torno dos fragmentos 

retirados do intestino das larvas de quinto ínstar de Heliconius erato phyllis. 
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SUPERFÍCIE EXPOSTA RELATIVA 

Considerou-se como superfície exposta relativa, a superfície exposta absoluta em relação ao 

volume do fragmento. Esta foi calculada através da seguinte fórmula:  

superfície exposta absoluta (mm2) 

área total (mm2) x espessura (mm) 

 

 MICROSCOPIA ELETRÔNICA  

Os fragmentos foram caracterizados ultraestruturalmente em microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) no Centro de Microscopia Eletrônica (CME) da UFRGS. Estes foram 

retirados do FAA, submetidos a uma série acetônica, desidratados em aparelho de ponto 

crítico Bal-tec®– CPD030, montados em suporte de alumínio com fita dupla face, cobertos 

com ouro paladium num metalizador Bal-tec®– SCD50, observados e fotografados num 

aparelho JEOL 5800®. O material intacto foi submetido ao mesmo protocolo, porém os 

fragmentos das folhas foram obtidos através de criofratura. Para isto, as folhas foram 

colocadas em um cadinho de porcelana, cobertas por nitrogênio líquido, quebradas 

suavemente com um pistilo, e conservadas em FAA. Material adicional das plantas intactas 

foi preparado através de criofratura e liofilização, com o objetivo de detectar possíveis danos 

na cera epicuticular provocados pelo FAA, durante a manutenção do material e da acetona 

no processo de desidratação por ponto crítico. Este material foi fragmentado com nitrogênio 

líquido, conforme procedimento acima referido e em seguida mantido em Liofilizador 

Modular-Modulyo 4K®, por 36 horas.  

 

 



 

 

127

 

Resultados 

QUANTIDADE DE ALIMENTO CONSUMIDO E PROCESSADO  

Em cinco horas de alimentação, o número médio de “pellets” eliminados pelas larvas de H. 

erato phyllis alimentadas com P. suberosa foi significativamente maior do que das larvas 

que ingeriram P. misera (Fig. 2). Não ocorreu diferença significativa no peso de alimento 

consumido entre ambas passifloráceas (Fig. 3). No entanto, o peso das fezes das larvas 

alimentadas com P. suberosa foi significativamente maior (Fig. 3). Por outro lado, o peso do 

alimento que foi ingerido subtraído do peso das fezes foi significativamente maior em P. 

misera (Fig. 4).  

 

MEDIDAS DOS FRAGMENTOS 

Não houve diferença significativa entre a área dos fragmentos do intestino anterior 

comparada com a área dos fragmentos do intestino posterior, tanto de P. suberosa quanto de 

P. misera (Fig. 5). No entanto, houve diferença significativa quando as áreas dos fragmentos 

foram comparadas entre P. suberosa e P.misera, tanto na porção anterior, quanto na 

posterior do intestino de H. erato phyllis. Também não houve diferença significativa no 

perímetro dos fragmentos retirados do intestino anterior comparados com aqueles retirados 

do intestino posterior, para ambas passifloráceas (Fig. 6). Porém, houve diferença 

significativa no perímetro dos fragmentos, quando comparados entre as passifloráceas, para 

as duas regiões intestinais (Fig. 6). Em termos absolutos, a superfície exposta dos 

fragmentos é maior em P. suberosa que em P. misera (Fig. 7A), no entanto, a superfície 

exposta em relação ao volume dos fragmentos é maior em P. misera (Fig. 7B). 
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Fig. 2. Número de “pellets” (média + erro padrão) expelidos pelas larvas de quinto instar de 

Heliconius erato phyllis em cinco horas de alimentação. Barras seguidas de letras diferentes 

indicam diferença significativa (Teste t de Student, α=0,05; n=20).  
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Fig. 3. Peso (média + erro padrão) do alimento consumido e das fezes das larvas de quinto 

instar de Heliconius erato phyllis coletados em cinco horas de alimentação. Barras seguidas 

de letras diferentes indicam diferença entre as passifloráceas, em relação ao consumo ou 

peso das fezes (Teste t de Student, α=0,05; n=20).  
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Fig. 4. Peso do alimento ingerido (média + erro padrão) subtraído do peso das fezes das 

larvas de quinto ínstar de Heliconius erato phyllis em cinco horas de alimentação. Letras 

diferentes sobre as barras indicam diferença significativa (Teste t de Student, α=0,05; 

n=20).  
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Fig. 5. Área dos fragmentos das folhas (média + erro padrão) de Passiflora suberosa (n=204 

e 225, respectivamente) e Passiflora misera (n=209 e 213, respectivamente) retirados do 

intestino anterior e posterior das larvas de V ínstar de Heliconius erato phyllis. Não existe 

diferença significativa para barras seguidas de mesmas letras, quanto à região intestinal. 

Asteriscos indicam diferença significativa entre a espécies de passifloráceas, dentro de cada 

região intestinal (teste de Mann-Whitney, α= 0,05).  
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Fig. 6. Perímetro dos fragmentos das folhas (média + erro padrão) de Passiflora suberosa 

(n=204 e 225, respectivamente) e Passiflora misera (n=209 e 213, respectivamente) 

retirados do intestino anterior e posterior das larvas de V instar de Heliconius erato phyllis. 

Não existe diferença significativa para barras seguidas de mesmas letras, quanto à região 

intestinal. Asteriscos indicam diferença significativa entre espécies de passiflorácea dentro 

de cada região intestinal (teste de Mann-Whitney, α= 0,05).  
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Fig. 7. Superfície exposta absoluta (média + erro padrão) (A) e relativa (B) dos fragmentos 

de folhas Passiflora suberosa (n=204) e Passiflora misera (n=209) retirados do intestino 

anterior das larvas de V ínstar de Heliconius erato phyllis. Letras diferentes sobre as barras 

indicam diferenças significativas (teste de Mann-Whitney, α= 0,05). 
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MICROSCOPIA ELETRÔNICA  

A epiderme da face adaxial das folhas intactas de P. suberosa pode ser vista nas Figuras 8A, 

B e C. Observaram-se tricomas distendidos, conforme indicados pelas setas (Fig. 8A). Com 

base na classificação de Barthlott et al. (1998), o padrão de deposição da cera epicuticular é 

do tipo crostas (Fig. 8C). Este tipo de deposição encobre a epiderme continuamente, 

formando a superfície com crostas mais ou menos salientes (Fig. 8F).  

A epiderme da face adaxial das folhas intactas de P. misera é apresentada nas 

Figuras 8D, E e F. Nesta epiderme também observaram-se tricomas distendidos (Fig 8D). 

Conforme a classificação de Barthlott et al. (1998), o padrão de deposição da cera 

epicuticular é do tipo cristalóide em forma de plaquetas, distribuídas de forma aleatória. 

Puderam ser vistas plaquetas de cera em várias posições, inclusive dispostas lateralmente, 

conforme indicadas pelas setas (Fig. 8F).  

Na epiderme dos fragmentos de P. suberosa retirados do intestino anterior 

observaram-se tricomas distendidos (Fig. 9A). Também houve sinais de modificação na 

deposição da cera epicuticular (Fig. 9B). Esta tornou-se mais evidente em maior aumento, 

onde puderam ser vistos pequenas falhas na deposição da cera e locais com descontinuidade 

deste material, conforme (Fig. 9C). Nos fragmentos de P. suberosa retirados do intestino 

posterior, também foram vistos tricomas distendidos (indicado pela seta) (9D). Nestes 

fragmentos, a alteração do material epicuticular foi mais intensa que nos fragmentos do 

intestino anterior, sugerindo a ocorrência de remoção (Fig. 9D). A aparente remoção tornou-

se mais evidente em maior aumento e a epiderme apresentou-se lisa, com aparência 

descoberta com pouco material esparsamente distribuído (Fig. 9F). Nos fragmentos de P. 

misera retirados tanto da porção anterior quanto posterior do intestino não foi detectada 

alteração da cera epicuticular em menores aumentos (Figs. 10A e D).  
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Fig. 8. Padrão de deposição da cera epicuticular da face adaxial de folhas intactas de 

Passiflora suberosa (A, B e C) e Passiflora misera (D, E e F). As barras representam 50, 10 

e 1 µm, respectivamente na coluna. Setas brancas e pretas representam tricomas distendidos 

e plaquetas de cera vistas de vários ângulos, respectivamente. 
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Fig. 9. Deposição da cera epicuticular da face adaxial dos fragmentos de Passiflora 

suberosa retirados do intestino anterior (A, B e C) e intestino posterior (D, E e F) das larvas 

de quinto instar de Heliconius erato phyllis. As barras representam 50, 10 e 1 µm, 

respectivamente na coluna. Setas brancas e preta representam tricomas distendidios e 

descontinuidade do material, respectivamente. 
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Fig. 10. Deposição da cera epicuticular da face adaxial dos fragmentos de Passiflora misera 

retirados do intestino anterior (A, B e C) e intestino posterior (D, E e F) das larvas de quinto 

instar de Heliconius erato phyllis. As barras representam 50, 10 e 1 µm, respectivamente na 

coluna. Setas brancas e preta representam tricomas distendidos e plaqueta de cera, 

respectivamente. 
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 Ainda observaram-se os tricomas distendidos, conforme indicado pelas setas. Em maiores 

aumentos verificou-se uma leve alteração no padrão de deposição de cera dos fragmentos 

retirados do intestino anterior (Fig. 10B e C). Na mesma epiderme, ainda observaram-se 

plaquetas de cera semelhantes àquelas vistas na planta intacta, conforme indicado (Fig. 

10C). Nos fragmentos retirados do intestino posterior os tricomas mantiveram-se (Fig. 10D). 

No entanto, a alteração da cera epicuticular tornou-se mais intensa (Fig. 10E e F). 

Observaram-se manchas onde a cera encontrava-se ausente, e manchas, onde este material 

encontrava-se aglomerado, sem forma definida (Fig. 10 F). 

Com base em tais observações, não houve rompimentos ou qualquer alteração visível 

nas células da epiderme, tanto dos fragmentos de P. misera quanto de P. suberosa, retirados 

de ambas regiões intestinais.  

Em corte transversal da folha intacta de P. suberosa, a partir da face adaxial, 

observou-se uma camada de células da epiderme, uma camada de parênquima paliçádico, 

várias camadas de células que formam o parênquima esponjoso, os feixes condutores e a 

camada de células da epiderme da face abaxial da folha (Figura 11A). Ainda, observou-se o 

conteúdo das células do parênquima esponjoso, os quais provavelmente sejam cloroplastos 

(Fig. 11B) (indicado pelas setas). No maior aumento, observou-se material citoplasmático 

no interior das células (Fig.11C). 

No corte transversal da folha intacta de P. misera, a partir da face adaxial, também 

observou-se uma camada de células da epiderme, uma camada de parênquima paliçádico, 

várias camadas de células que formam o parênquima esponjoso, os feixes condutores e a 

camada de células da epiderme da face abaxial da folha (Fig. 11D). Convém ressaltar a 

diferença na espessura da folha de P. suberosa e P. misera (Fig. 11A e D). Num aumento 

intermediário, não foi possível visualizar o conteúdo das células do parênquima esponjoso  



 

 

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Corte transversal, obtido através de criofratura, de folhas intactas de Passiflora 

suberosa (A, B e C) e de Passiflora misera (D, E e F). As barras representam 50, 10 e 1 µm, 

respectivamente na coluna. As setas apontam para o conteúdo celular.  
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de P. misera (Fig. 11E). Porém visto em maior aumento, verificaram-se restos 

citoplasmáticos dentro das células (Fig. 11F). 

Nos fragmentos de P. suberosa retirados tanto do intestino anterior quanto do intestino 

posterior da larva de H. erato phyllis, observou-se uma compressão dos tecidos, 

principalmente das células epidérmicas (Fig. 12A e D). Nos fragmentos do intestino anterior 

as células apresentaram-se colabadas e observou-se a ausência do material do seu interior 

(Fig. 12B e C). Igualmente ocorreu nos fragmentos retirados do intestino posterior, porém o 

processo de colabamento foi mais intenso (Fig. 12D e E). No maior aumento, a ausência do 

material citoplasmático permitiu evidenciação da parede celular (Fig. 12F). Em ambos os 

casos, não houve sinais claros de alteração estrutural ou rompimento na parede celular (Fig. 

12C e F). Nos fragmentos de P. misera retirados do intestino anterior e posterior, também 

verificou-se a compressão dos tecidos, principalmente das células epidérmicas (Fig. 13A e 

D). 

Nos fragmentos retirados do intestino anterior foram identificadas algumas células, 

porém, estas apresentaram-se colabadas e encobertas, de forma diferente das folhas intactas 

(Fig. 13B). O material que cobriu a células internamente também foi alterado (Fig. 13C). 

Nos fragmentos de P. misera retirados do intestino posterior, tornou-se difícil 

diferenciar os tipos de células, as quais mostraram-se cobaladas intensamente, e encobertas 

de forma abundante (Fig. 13E). No maior aumento o conteúdo visto encobrindo as células 

na folha intacta, deu lugar a uma grande quantidade de material disperso com forma alterada 

(Fig. 13F). No entanto, não houve sinais evidentes de rompimento na parede celular, tanto 

nos fragmentos retirados do intestino anterior, quanto do posterior (Fig. 13C e F).  
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Fig. 12. Corte transversal de fragmentos de Passiflora suberosa retirados do intestino 

anterior (A, B e C) e posterior (D, E e F) de larvas de quinto ínstar de Heliconius erato 

phyllis. As barras representam 50, 10 e 1 µm, respectivamente na coluna.  
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Fig. 13. Corte transversal de fragmentos de Passiflora misera retirados do intestino anterior 

(A, B e C) e posterior (D, E e F) de larvas de quinto ínstar de Heliconius erato phyllis. As 

barras representam 50, 10 e 1 µm, respectivamente na coluna. 
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Discussão 

As larvas de quinto ínstar de H. erato phyllis cortaram os fragmentos das folhas de P. 

misera em menor tamanho, quando comparados aos fragmentos cortados de P. suberosa. 

Embora a superfície exposta absoluta dos fragmentos tenha sido maior em P. suberosa, a 

superfície exposta relativa ao volume destes foi maior em P. misera. Tal superfície resultou 

da mordida da larva na folha. Inicialmente, este é o local de saída dos nutrientes do 

fragmento vegetal cortado, para o meio intestinal, provenientes do esvaziamento das células 

rompidas na periferia do fragmento. Posteriormente, ocorre outra forma de aproveitamento 

nutricional, através da saída do conteúdo das células mais internas. Neste processo, é 

necessário o embebimento dos fragmentos nos fluidos digestivos, para que ocorra a digestão 

da membrana plasmática das células mais internas, e então a saída do conteúdo celular. Este 

resultado foi ao encontro do obtido com relação ao processamento do alimento. O peso do 

alimento ingerido, subtraído do peso das fezes, também foi maior em P. misera. Isto indica 

que houve maior retenção, no intestino das larvas, do material contido nos fragmentos desta 

espécie. De acordo com Chapman (1995), o corte do alimento pode influenciar na eficiência 

da penetração das enzimas nos tecidos e na absorção dos nutrientes. Assumimos que o 

menor tamanho com que P. misera foi cortada pelas larvas, associado a maior superfície 

exposta relativa (derivada da menor espessura) propiciou maior aproveitamento de cada 

fragmento desta espécie, por possibilitar o acesso à maior quantidade de nutrientes. Isto 

refletiu-se na maior digestibilidade e conseqüentemente, na maior eficiência da conversão 

do alimento ingerido em substância corpórea (ver Kerpel & Moreira, submetido b). Esta 

vantagem nutricional resultaria no menor tempo de desenvolvimento das larvas, maior 

tamanho e fecundidade dos adultos observados em estudos anteriores para H. erato phyllis 

(Rodrigues & Moreira, 2002, 2004).  



 

 

144

Não ocorreu alteração significativa no tamanho dos fragmentos de ambas espécies, 

no decorrer da passagem através do intestino das larvas. Corroborando este resultado, as 

observações em microscopia eletrônica de varredura sugerem que não houve ação de 

enzimas digestivas sobre a parede celular. A parede celular é formada principalmente por 

celulose a qual mantém a estrutura da célula (Brett & Waldron, 1996). Os poucos 

organismos capazes de digerir a celulose geralmente estão associados com simbiontes, tais 

como protozoários, bactérias e fungos (Martin, 1991). Não se tem registro de associação de 

H. erato phyllis com simbiontes, nem estes foram detectados nos fragmentos retirados do 

intestino das larvas, durante as observações em microscopia eletrônica.  

Uma vez que a parede celular não é digerida, a maioria dos insetos herbívoros 

mastigadores adquire os nutrientes através do rompimento mecânico desta estrutura, durante 

a mordida (Slansky & Rodriguez; 1987; Bernays & Janzen, 1988; Hochuli, 1996). Neste 

processo, grande parte do material passa pelo aparelho digestivo sem ser aproveitado, já que 

poucas células, somente aquelas da periferia, são rompidas e aproveitadas nutricionalmente. 

De fato, em larvas de Lepidóptera, a mordida é a única ação mecânica aplicada no 

fragmento alimentar, uma vez que estes organismos também não possuem o proventrículo 

equipado com dentes, como por exemplo, em Orthoptera e Blattaria. No entanto, Barbehenn 

(1992) sugeriu uma explicação alternativa para obtenção dos nutrientes pelos mastigadores. 

Este autor detectou, através de microscopia eletrônica de transmissão, que foram digeridas 

as organelas e a membrana plasmática de células com a parede celular não rompida. 

Segundo o mesmo autor, a passagem deste material para o meio extracelular ocorreu através 

dos campos primários de pontoação da parede celular. Ainda, segundo Barbehenn (1992), o 

meio alcalino do intestino propicia a saída do conteúdo citoplasmático, o qual é 

relativamente rico em nitrogênio, após a digestão da membrana plasmática.  



 

 

145

No atual estudo, o menor tamanho dos fragmentos de P. misera e a maior retenção 

do alimento no intestino da larva, provavelmente oportunizaram um maior embebimento dos 

fragmentos no meio digestivo, resultando no maior aproveitamento do conteúdo das células 

mais internas ao fragmento. Bernays & Janzen, (1988) também concluíram que a trituração 

dos fragmentos das folhas por lagartas de esfingídeos resulta em maior remoção dos 

nutrientes por quantidade de folha consumida, do que por lagartas de saturnídeos, as quais 

cortam o alimento em grandes fragmentos.  

Não houve rompimento nas células da epiderme, ou qualquer alteração visível neste 

tecido, tanto dos fragmentos de P. misera quanto de P. suberosa, retirados de ambas regiões 

intestinais. Desta forma, é possível que os atuais resultados estejam de acordo com a 

hipótese proposta por Barbehenn (1992) quanto à absorção dos nutrientes dos tecidos 

ingeridos pela larva. Corroborando esta hipótese, observaram-se as diferentes camadas de 

tecidos nos fragmentos, porém com perda de material, principalmente vacuolar, o qual é 

responsável por manter o turgor das células. A maior colabagem observada nos fragmentos 

retirados da porção posterior, deve-se provavelmente à saída do conteúdo dos tecidos. Nesta 

região do intestino ocorre a maior parte da absorção de água assim como de sais (Berridge, 

1970; Terra; 1990; Woods et al., 2002). 

A alteração do material epicuticular em P. suberosa pode tratar-se tanto de remoção 

como alteração de química. No caso de ter havido a remoção, observou-se a parede 

periclinal externa do fragmento retirado do intestino posterior, praticamente exposta. No 

caso de tratar-se de alteração química, o que se verificou foi a homogeneização do material 

que encobria a epiderme. A confirmação da ocorrência de remoção da cera epicuticular 

precisa ser realizada com a observação do material em microscopia óptica de luz. Em P. 

misera observou-se uma grande quantidade de material citoplasmático disperso sobre os 
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fragmentos retirados do intestino. Da mesma forma que em P. suberosa, este material 

encontrou-se alterado, ou seja, foi diferente da forma encontrada nas folhas intactas.  

Diversos estudos indicam a ação das ceras epicuticulares, tanto como deterrentes 

como estimulantes para a oviposição e alimentação dos insetos herbívoros (Bernays & 

Chapman, 1994; Adati & Matsuda, 1993); no entanto, os efeitos pós-ingestivos destas 

estruturas não são claros (Eigenbrode & Espelie; 1995; Gorb & Gorb, 2002). Segundo os 

mesmos autores, para alguns insetos as ceras epicuticulares são consideradas as primeiras 

barreiras morfológicas e químicas enquanto que para outros, estas contribuem no 

reconhecimento e localização da planta hospedeira (Foster & Howard, 1998). A 

micromorfologia e a constituição química destas estruturas estão relacionadas e são 

elementos chave para tais respostas comportamentais dos herbívoros (Jefree, 1986; 

Eigenbrode & Espelie; 1995; Barthlott et al., 1998). Segundo os mesmos autores, as ceras 

em forma de cristais são compostas de álcoois, e as amorfas, com camadas contínuas são 

constituídas por alcanos. Os resultados do atual estudo precisam ser investigados quanto a 

uma possível interferência das ceras epicuticulares na digestão de H. erato phyllis.  

As larvas de H. erato phyllis alimentadas com P. misera eliminaram menor 

quantidade de fezes por unidade de tempo, embora não tenha ocorrido diferença na 

quantidade de alimento ingerido em relação a P. suberosa . Este resultado sugere que a 

retenção dos fragmentos de P. misera no intestino da larva seja maior que a dos fragmentos 

de P. suberosa. Ambos, o maior tempo de permanência no intestino e o maior contato com o 

meio digestivo, possibilitaram maior aproveitamento dos nutrientes de cada fragmento de P. 

misera em relação aos de P. suberosa. Conseqüentemente, P. misera possibilitou às larvas 

uma maior digestibilidade e esta resultou na maior eficiência da conversão do alimento 

ingerido em biomassa, embora contenha menos nitrogênio que P. suberosa (ver Kerpel & 
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Moreira, submetido b). O mecanismo que permite a maior absorção de nutrientes em função 

do tempo é uma contracorrente dos fluidos que resultam da digestão do alimento (Berridge, 

1970; Terra, 1990; Lehane, 1997). Segundo Berridge (1970), a contracorrente ocorre no 

espaço ectoperitófico, na região posterior do intestino médio, e também permite a 

reciclagem de enzimas antes da defecação, o que faz aumentar a eficiência digestiva. 

Mattson & Scriber (1987) também defendem que o tempo de permanência do alimento no 

intestino é um dos fatores que influencia na digestibilidade dos tecidos vegetais.  

O corte em fragmentos menores, provavelmente ocorre devido a menor dureza e 

espessura de P. misera (ver Kerpel et al. submetido a). Silveira (2002) também encontrou 

resultados similares, quanto às propriedades físicas de P. suberosa e P. misera. Além disso, 

a autora detectou um maior desgaste nas mandíbulas das larvas de H. erato phyllis 

alimentadas com P. suberosa, quando comparadas com mandíbulas de larvas alimentadas 

com P. misera. Portanto, as mandíbulas de H. erato phyllis se mantêm em melhores 

condições nas larvas que se alimentam em P. misera, no decorrer dos períodos de 

alimentação. Desta forma, o corte de P. misera em fragmentos menores pode acarretar num 

menor custo, maior facilidade e rapidez na ingestão.  

Além de P. suberosa representar um maior custo mecânico para as larvas, não pode 

ser descartada a presença de substâncias tóxicas como uma das causas para a eliminação de 

maior quantidade de material fecal por unidade de tempo, o que precisa ser investigado. A 

rápida excreção, juntamente com a produção de enzimas para detoxificação, são respostas 

fisiológicas para superar a presença de tais substâncias (Maddrell & Gardiner, 1976; 

Tabashnik & Slansky, 1987). Diante destas informações, sugere-se que H. erato phylllis seja 

menos adaptada fisiologicamente a P. suberosa. Desta forma, tornou-se necessária uma 

passagem rápida de P. suberosa pelo intestino. Numa estratégia contrária, houve a retenção 
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de P. misera no intestino com o maior aproveitamento dos nutrientes, sem conseqüências 

negativas na digestão. Po outro lado, segundo Bernays & Janzen, (1988) e Schoonhoven et 

al. (1998) a trituraração da folha em fragmentos menores, também acarretam em maior 

absorção de substâncias que podem ser tóxicas ao organismo, caso este não seja 

fisiologicamente bem adaptado.  

Possíveis danos na membrana peritrófica e no epitélio intestinal que possam ter sido 

causados pelos tricomas precisam ser averiguados. Estas estruturas permaneceram 

distendidas mesmo nos fragmentos retirados do intestino posterior das larvas de ambas 

passifloráceas. Estas ocorrem sobre a cutícula da folha, e podem causar danos a tais tecidos, 

assim como serem tóxicos através de exsudatos (Duffey, 1986; Fernandes, 1994). Estes 

exsudatos podem ter efeito na redução da eficiência no uso dos nutrientes e como 

conseqüência, a redução do crescimento da larva (Martin, 1992; Lehane, 1997; Peng et al., 

1999; Pechan et al., 2002). 

Com base nos resultados obtidos podemos inferir que H. erato phyllis utilizou P. 

suberosa e P. misera de forma diferenciada. Esta foi imposta pelas características 

morfológicas de cada planta e foi detectada no atual estudo, através do tamanho do corte 

efetuado na folha pela larva, e pela quantidade de material retido no intestino. Tais 

diferenças resultam em respostas comportamentais e fisiológicas dos adultos e das larvas, 

muitas já conhecidas para esta espécie. A resposta comportamental se reflete na seleção 

preferencial de P. misera pelas fêmeas, as quais optam por esta passiflorácea, mesmo diante 

da sua menor disponibilidade. Da mesma forma, as larvas o fazem, sendo que tal seleção é 

inata (Kerpel & Moreira, no prelo). As respostas fisiológicas se revelam no menor tempo de 

desenvolvimento das larvas e no tamanho das fêmeas, que são maiores e mais fecundas 

(Kerpel, 1999; Rodrigues & Moreira, 2002). No entanto, ao enfrentar mudanças 



 

 

149

ontogenéticas e sazonais de sua planta hospedeira preferida, H. erato phyllis utiliza P. 

suberosa, uma vez que esta persiste por mais tempo, enquanto P. misera praticamente 

desaparece (Rodrigues & Moreira, 2002). Um maior custo na obtenção dos nutrientes pode 

causar a redução no crescimento ou reprodução de um organismo, mas por outro lado, pode 

garantir a sua sobrevivência (Sibly & Calow, 1986).  
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Capítulo 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Os níveis de nitrogênio no solo influenciaram no crescimento, na área foliar 

e no comprimento dos internódios de ambas passifloráceas. Com relação às 

características físicas das folhas, houve diferença na espessura das folhas 

maduras de Passiflora misera e na dureza das primeiras folhas de Passiflora 

suberosa. A maior espessura de P. misera cultivada com mais nitrogênio não 

resultou em maior dureza. Desta forma, as larvas que utilizaram tais plantas 

supostamente tiveram acesso a uma maior quantidade de nutrientes sem maior 

custo. Embora ambas passifloráceas cultivadas sem adição de nitrogênio tenham 

acumulado menos água em seus tecidos, somente as primeiras folhas de P. 

suberosa apresentaram maior dureza, em relação às plantas cultivadas com adição 

de nitrogênio.  

P. suberosa e P. misera apresentaram um ritmo diferenciado de 

crescimento. P. misera investiu no crescimento do ramo e de novas folhas, e P. 

suberosa na área foliar. Segundo a hipótese do vigor das plantas (Price, 1991), a 

preferência dos insetos herbívoros ocorre em relação às plantas que se 

desenvolvem mais rápido. P. misera, a preferida se enquadra nas características 

das plantas com crescimento rápido, que investem em nutrientes para o seu 

desenvolvimento e menos na produção das substâncias de defesa. P. suberosa se 

enquadra dentro das características das plantas que apresentam crescimento 

lento, são mais persistentes no tempo e que produzem mais substâncias de 

defesas contra patógenos e herbívoros.  
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Embora P. misera não contenha maior valor nutricional, suas características 

físicas intrínsicas aliadas ao desenvolvimento mais rápido podem fazer desta um 

item alimentar superior, em relação a P. suberosa, por vários motivos. Primeiro, 

pela rapidez com que as novas folhas surgem. Segundo, em relação ao aspecto 

nutricional, porque estas contêm mais água e nitrogênio que folhas maduras. E 

terceiro, pelo maior acesso aos nutrientes, devido a menor espessura e dureza. 

Desta forma, alimentar-se de P. misera pode constituir-se em vantagem para a 

larva, uma vez que estas necessitam de uma grande quantidade de biomassa 

vegetal, em um curto período de tempo, para seu completo desenvolvimento.  

As variações das características físicas e nutricionais de P. suberosa e P. 

misera cultivadas com diferentes níveis de nitrogênio influenciaram no tempo de 

desenvolvimento das larvas, no tamanho e no comportamento de escolha dos 

adultos de H. erato phyllis. O tempo de desenvolvimento e o tamanho são 

importantes componentes de história de vida destes organismos. Ecologicamente, 

um menor tempo de desenvolvimento pode significar uma maior probabilidade do 

inseto escapar da predação, atingir a maturidade e reproduzir-se. Da mesma 

forma, o tamanho está diretamente relacionado ao maior sucesso reprodutivo de H. 

erato phyllis. Com isto, ao selecionar plantas em maior valor nutricional, o 

comportamento de escolha da fêmea deste lepidóptero vai ao encontro das 

vantagens fisiológicas obtidas pelas suas larvas.  

O maior nível de nitrogênio contido no solo teve como conseqüência um 

maior acúmulo do próprio nitrogênio, assim como de outros macro e micro 

nutrientes, nos tecidos de ambas passifloráceas. Uma vez que na natureza as 

plantas encontram diversidade no suprimento de nutrientes, os insetos herbívoros 
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que as exploram também estão sujeitos a enfrentá-la. O tempo de desenvolvimento 

é uma resposta considerada compensatória e foi maior para as larvas alimentadas 

com ramos das plantas com folhas mais duras e com menor conteúdo de 

nitrogênio. Provavelmente, este é um dos trade-offs enfrentados por H. erato phyllis 

na natureza, onde frente a situações similares, um aumento no tempo de 

desenvolvimento possa ser fundamental e levar ao acúmulo de recursos 

importantes para os adultos.  

H. erato phyllis apresentou maior consumo, maior digestibilidade e maior 

conversão do alimento consumido em biomassa quando as larvas foram criadas 

em P. misera. Estes mecanismos fisiológicos compensaram o fato desta 

passiflorácea conter menos nitrogênio e a maioria dos demais macro e micro 

nutrientes, comparada a P. suberosa. A maior digestibilidade em P. misera pode 

ser explicada pela maior facilidade no acesso aos nutrientes, por influencia das 

características físicas da folha, de menor dureza e espessura. O maior acesso aos 

nutrientes ocorreu pela associação de dois aspectos: P. misera foi cortada em 

fragmentos menores pelas larvas e estes apresentaram maior superfície exposta 

relativa ao volume, o qual proporciona o contato com as enzimas digestivas. Numa 

situação contrária, em P. suberosa, o maior tamanho dos fragmentos e a menor 

superfície exposta relativa ao volume dificultou o acesso aos nutrientes. Desta 

forma, houve menor retenção dos nutrientes de P. suberosa no intestino da larva, 

independente da maior concentração de nutrientes em seus tecidos. O maior 

aproveitamento nutricional de P. misera acarreta em menor tempo no 

desenvolvimento das larvas, maior tamanho dos adultos e maior fecundidade das 
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fêmeas de H. erato phyllis, os quais eram anteriormente conhecidos. Além disto, 

ocorre maior desgaste das mandíbulas quando as larvas consomem P. suberosa.  

Embora os resultados obtidos expliquem a menor digestibilidade de P. 

suberosa pelas larvas, não pode ser descartada a possibilidade da ocorrência de 

um maior custo metabólico para a larva nesta espécie. O nitrogênio pode ocorrer 

em altos níveis, junto a alcalóides, taninos, glicosídeos cianogênicos e outros 

compostos nitrogenados, os quais exigem a detoxificação. De acordo com as 

hipóteses do balanço entre carbono e nutrientes (Bryant et al., 1983), e da 

disponibilidade de recursos (Coley, et al., 1985) seria esperado que diante de um 

maior teor de nitrogênio este fosse alocado para a produção de tais compostos. Em 

futuros estudos, tal questão deveria ser abordada, juntamente com outras que 

permanecem em aberto neste sistema, tais como: a influência dos nectários 

extraflorais de P. suberosa e P. misera na nutrição das larvas; a influência da cera 

epicuticular na digestão e absorção dos nutrientes, possíveis danos na membrana 

peritrófica e ainda, a relação do efeito do maior conteúdo de fósforo de P. misera 

para larvas e adultos.  
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