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RESUMO

A IMPORTÂNCIA DE BOTÕES FLORAIS PARA A MANUTENÇÃO E
 SOBREVIVÊNCIA DE Michaelus ira Hewitson (Lycaenidae) NO CERRADO (1)

Alexandra BÄCHTOLD (2)
Estevão ALVES-SILVA (3)

Várias espécies de angiospermas são conhecidas como plantas hospedeiras de
 borboletas cujas larvas se alimentam de folhas e estruturas reprodutivas.
 Particularmente no cerrado, estudos tem revelado uma falta de atenção em
 relação aos herbívoros florais, sobretudo com borboletas da família Lycaenidae,
 grupo o qual apresenta preferência alimentar em flores. Considerando o período
 de floração de várias espécies de Bignoniaceae, o objetivo desse trabalho foi
 avaliar as bignoniáceas hospedeiras de licenídeos florívoros com ênfase nas
 características ecológicas da planta. O trabalho foi realizando em uma reserva de
 cerrado localizada em Uberlândia, Minas Gerais no período de dezembro/2010 a
 março/2011. Foram avaliadas as espécies: Memora sp. (n=15 indivíduos),
 Arrabiadea brachypoda (DC.) Bureau (n=10); Arrabidea sceptrum (Cham.)
 Sandwith (n=10); Jacaranda sp. (n=5) e Disctictella elongata (Vahl) Urb. (n=12).
 Os resultados revelaram que botões florais de Distictella elongata foram os mais
 utilizados como hospedeiras das larvas de Michaelus ira Hewitson (Lycaenidae)
 sendo registrada apenas uma larva em Memora sp. No total foram registradas 35
 larvas de Michaelus ira (2.92±2.07; média ± desvio padrão) nos 12 indivíduos de
 Distictella elongata. Apenas uma larva foi encontrada sobre o ramo da planta, as
 demais foram localizadas dentro dos botões. Características das flores mostraram
 ser funcionais como habitat e refúgio para essas larvas: o tamanho da corola
 (45.0±2.96 mm), diâmetro de abertura 23.18±2.67 mm (n=23 flores), além do
 tempo de duração do botão (6±1 dia) e distância mínima entre os botões nas
 inflorescências. Buracos foram registrados nos botões, bem como o tecido interno
 da corola raspado e a presença de fezes dentro do botão. Esta última pode ser
 uma estratégia de defesa das larvas, pois anula seu papel de pista química e /ou
 visual para seus inimigos naturais, como formigas, vespas, moscas e aranhas
 observados sobre as inflorescências durante o estudo.
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