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Resumo

Folhas da planta Heliconia episcopalis são alimento para várias larvas e adultos de insetos. Este trabalho
descreve quais são os insetos que se alimentam desta planta no Parque Estadual do Rio Doce- Minas
Gerais, por meio do tipo de marca deixada na folha (dano foliar) e pela quantidade de área foliar removida.
Os principais herbívoros foram larvas de Lepidoptera (borboletas e mariposas), além de imaturos e adultos
de Orthoptera (gafanhotos). Os danos foram descritos de forma detalhada para que as informações obtidas
por meio desta pesquisa possam ser utilizadas em outros estudos posteriores, nesta espécie ou com outras
espécies co-genéricas, em ambientes naturais ou cultivados.

Palavras chave: herbivoria, identificação de danos, Heliconia episcopalis, Lepidoptera, Orthoptera.

Abstract

Foliar damage caused by feeding insects on Heliconia episcopalism Vellozo (Heliconiacea – Zingiberales) in
the Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil

Many species of insects feed on Heliconia episcopalis leaves. This paper aimed to identify which kind of
folivorous insects feed on this plant at the Parque Estadual do Rio Doce – Minas Gerais, Brazil. The type of
foliar damage that was left on the leaves after herbivory as well as the amount of leaf that was removed were
recorded. Lepidoptera larvae (butterfly and moth), nymphs and adults of three unidentified species of
Orthoptera (grasshopper) were the main herbivores recorded. The foliar damages caused by each one of
these herbivores were described in detail so that information from this research might be useful for future
source of identification of leaf damage to H. episcopalis and other species in this genus. 

Keywords: herbivory, damage identification, Heliconia episcopalis. Arctiidae. Lepidoptera, Orthoptera.
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Introdução

Heliconia é o único gênero de

Heliconiaceae (Zingiberales) e contém

cerca de 200 espécies que ocorrem

naturalmente na região Neotropical e na

Malásia. As helicônias são ervas

rizomatosas com pseudocaules aéreos e

folhas com limbos grandes e lanceolados

(ANDERSSON, 1988).

Heliconia episcopalis (Vellozo),

conhecida como caeté ou chapéu-de-frade,

ocorre naturalmente na América do Sul. Na

Floresta Amazônica e na Mata Atlântica,

indivíduos desta espécie atingem alturas

entre 0,76 e 2,13 metros. Desenvolvem-se

em locais desde totalmente ensolarados

até com 70% de sombra e florescem

durante todo o ano. Suas inflorescências

têm de 18 a 24 brácteas com coloração

vermelha nos 2/3 proximais esmaecendo

no ápice para laranja-amarelado e amarelo-

esverdeado (BERRY & KRESS, 1991).

Várias espécies de animais utilizam

Heliconia spp. como recurso alimentar ou

como abrigo. Espécies de florestas equatoriais

abrigam rica fauna fitotelmata, que se

desenvolve em suas brácteas ou bainhas

foliares (SEIFERT & SEIFERT, 1976;

SEIFERT & SEIFERT, 1979a). Sob suas

grandes folhas, no interior de suas bainhas ou

mesmo no interior de folhas enroladas,

abrigam-se várias espécies de invertebrados

e vertebrados (SUMMERS, 1999; VONHOF

et al., 2004). Há várias espécies de herbívoros

que se alimentam de suas folhas e/ou

brácteas (SEIFERT & SEIFERT 1979b;

STRONG, 1982). O néctar produzido pelos

nectários florais serve de alimento a várias

espécies de beija-flores (STILES, 1975).

As helicônias têm uma grande

importância econômica, sendo amplamente

cultivadas como plantas ornamentais

(BERRY & KRESS, 1991). No Brasil o

cultivo de helicônia vem se destacando

especialmente no Estado de Pernambuco

(ASSIS et al., 2002). Além do uso

ornamental, espécies de helicônias têm

potencial para extração de fitoquímicos.

Extratos feitos com o rizoma de Heliconia
curtispatha, por exemplo, são utilizados em

casos de acidente ofídico, possuindo

comprovado efeito anti-botrópico (OTERO

et al., 2000a; OTERO et al., 2000b).

Os principais herbívoros de helicônias

em florestas equatoriais são coleópteros

Chrysomelidae, tais como CCephaloleia
consanguinea e Chelobasis perplexa.

Indivíduos destas espécies alimentam-se

sobre a superfície de folhas de helicônias

protegidas por material oriundo do dossel,

principalmente folhas (AUEBRACH &

STRONG, 1981; GAGE & STRONG, 1981;

MCCOY, 1984; SEIFERT & SEIFERT,

1976; STRONG et al., 1984). Nestes

habitats também são encontradas larvas de

Microlepidoptera (MCCOY, 1984).

Larvas de lepidópteros são herbívoros

frequentes em Heliconia na Costa Rica. Além

dos microlepidópteros, são encontradas

também espécies da família Brassolidae,

Caligo memnon e Opisphanes tamarindi,

Limacodidae, Sibine apicalis, Sibine sp. e

Metraga sp. e Megalopygidae, Megaloppyge
sp. (AUEBRACH & STRONG, 1981).
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No Brasil foram identificados vários

herbívoros foliares em espécies de

Heliconia cultivadas no Estado de

Pernambuco: Calligo illioneu e Opsiphanes
invirae (Lepidoptera - Brassolidae),

Antichloris eriphia (Lepidoptera - Amatidae)

e Atta sexdens sexdens (Hymmenoptera -

Formicidae) (ASSIS et al., 2002).

O objetivo deste trabalho foi identificar

os herbívoros foliares em H. episcopalis
que ocorrem em populações nativas no

Parque Estadual do Rio Doce (PERD) e

descrever os danos que eles produzem em

seus limbos foliares.

Materiais e métodos 

Local de estudo e ocorrência de 
H. episcopalis

O Parque Estadual do Rio Doce

(PERD) é a maior área de Mata Atlântica

preservada no estado de Minas Gerais.

São, aproximadamente, 36.000 ha, que

abrangem parte dos municípios de

Timóteo, Marliéria e Dionísio, entre os

paralelos 19o 48’18” – 19o 29’ 24” S e

meridianos 42o 38’30” – 42o 28’ 18” W. O

parque, limitado ao leste pelo rio Doce e ao

norte pelo rio Piracicaba (IEF, 1994), se

situa na depressão interplanáltica do rio

Doce, possui altitudes entre 230 m e 515 m,

relevo composto de encostas originadas

por deposição aluvial e um sistema repleto

de lagos nas áreas de maior depressão,

originados pela paleo-drenagem do rio

Doce (SOCT, 1981). O clima da região

onde se encontra o PERD é tropical úmido

mesotérmico de savana (ANTUNES, 1986).

A estação chuvosa vai de outubro a março

e a seca de abril a setembro (GILHUIS,

1986). A vegetação do parque pode ser

considerada do tipo floresta estacional

semidecidual sub-montana, caracterizada

por ter entre 20 e 50% de árvores

caducifólias (LOPES, 1998; VELOSO et al.,
1991). Boa parte da vegetação no PERD é

secundária tendo se desenvolvido após

extensas queimadas que ocorreram

principalmente na década de 1960. No

entanto, mesmo nestas áreas de

desenvolvimento secundário, são

encontrados indivíduos de mata primária de

diversas espécies, cujo grande diâmetro e

altura indicam que conseguiram sobreviver

aos incêndios (LOPES, 1998).

O presente trabalho foi realizado em

três populações de H. episcopalis: a

primeira estava localizada em uma área

denominada Porto Capim (PC), uma mata

secundária queimada em 1967 e

preservada desde então. Esta área é

bastante inclinada e ensolarada, com o

dossel em torno de 15 m de altura. A

população estudada no PC se distribui em

uma área de aproximadamente 1.200 m2

com densidade média de 6,2 clones/m2,

esse cálculo foi realizado por meio da

clonagem dos clones em quatro parcelas

de 5 m2 (5 m X 1 m) na referida área. São

chamados de clones os pseudocaules, que

de acordo com Andersson (1998) são

característicos das helicônias,

descrevendo-as como ervas rizomatosas
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com pseudocaules aéreos e folhas com

limbos grandes e lanceolados.

A outra população ocorre na trilha do

Campolina (CA) (FIG. 1), em uma área 

de aproximadamente 4.000 m2, com

densidade média de 7,1 clones/m2, também

calculados por meio da contagem de

clones em quatro parcelas de 5m2. Esta

área é plana com dossel mais alto e

fechado, sendo considerada mata primária.
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FIGURA 1 – População de Heliconia episcopalis na área estudada.

A população menor ocorre em uma área

de aproximadamente 250 m2, com a

densidade de 6,8 clones/m2, na beira do rio

Turvo (BT) em uma área plana, próxima a

uma estrada que corta o parque. Nesta

área, o número de clones por unidade de

área foi calculado através da contagem dos

clones em duas parcelas de 5 m2. Esta

população está muito próxima e é

semelhante à da área do Campolina,

entretanto, a vegetação é secundária com o

dossel bastante alto. Populações de H.
episcopalis ocorrem em algumas outras

áreas no PERD onde, frequentemente,

dominam o sub-bosque, principalmente em

locais onde há maior incidência de luz.

Outras quatro espécies de Heliconia

ocorrem no PERD. A mais comum delas, H.

spathocircinata, está amplamente

distribuída no PERD e ocorre nos três

locais onde foram estudadas as

populações de H. episcopalis, entretanto,

em geral não formam grandes agregações

como H. episcopalis. Heliconia aemygdiana
e H. hirsuta ocorrem nos mesmos locais

onde estão as populações de H.
episcopalis, exceto na área do PC, onde H.
hirsuta não foi encontrada. Elas são bem

mais raras que as outras espécies e não

formam grandes agregações. Outra

espécie de Heliconia, ainda não

identificada, foi encontrada apenas em uma

pequena área próxima a população de H.
episcopalis do Porto Capim.
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Procedimento de observação

As áreas foram percorridas

trimestralmente, de agosto 2002 até fevereiro

de 2004. Os insetos foram observados ad

libitum (à vontade) alimentando-se do limbo

das folhas de H. episcopalis, para descrever

seu comportamento alimentar e o dano

produzido na folha em campo.

Posteriormente, eles foram coletados e

mantidos em laboratório com folhas de H.
episcopalis, onde continuaram a ser

observados. Lagartas e pupas foram

mantidas até completar seu desenvolvimento

para confirmar sua identificação. Outros

herbívoros encontrados nas áreas de estudo,

principalmente sobre helicônias, foram

coletados e mantidos com folhas de H.
episcopalis para testes de alimentação. No

laboratório, os insetos foram mantidos em

terrários fechados com filó. Foram

utilizadas folhas de H. episcopalis, que

eram trocadas diariamente. Também foram

ministradas folhas de H. rostrata (espécie

FIGURA 2 – Lagarta de Antichloris eriphia
(superior esquerda), lagarta de
Thracides phidon (superior
direita), lagartas de
Microlepidoptera sp. 1 (centro
esquerda), pupa
de Talides sergestus (centro
direita) e Orthoptera (inferior).
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exótica) na impossibilidade de obter folhas

de H. episcopalis.

Resultados

Foram observados alimentando-se de

folhas de H. episcopalis larvas de Antichloris
eriphia (Lepidoptera - Arctiidae),

Microlepidoptera sp. 1 (Lepidoptera), Talides
sergestus e Thracides phidon (Hesperiidae –

Lepidoptera), Opisphanes invirae
(Lepidoptera - Brassolidae), Eucleidae sp. 1

(Lepidoptera – Eucleidae) além de adultos e

imaturos de Orthoptera (FIG. 2).

semelhantes aos encontrados no campo.

Seus danos são muito frequentes, mas

removem pouca área foliar quando

comparados a outros herbívoros de H.
episcopalis. Somente foram encontrados

indivíduos se alimentando à noite.

Durante o dia, raramente são observadas

nos limbos foliares, mas são encontradas

na serrapilheira e no interior de bainhas

de folhas de H. episcopalis. Ao contrário

das larvas, suas pupas são

frequentemente encontradas em folhas de

H. episcopalis e podem ser facilmente

identificadas, pois mantêm os pelos

corporais em torno da pupa formando um

casulo. De quatro larvas coletadas para

completar o desenvolvimento em

laboratório, duas estavam parasitadas por

moscas da família Tachinidae.

A descrição das lagartas de Antichloris
eriphia (Lepidoptera – Arctiidae), assim

como de seus danos, coincide com as

realizadas por Assis e seus colaboradores

(2002). As lagartas apresentam o corpo

recoberto de densa e fina pilosidade de

coloração branco-creme. O corpo dos

adultos é negro com várias estrias verdes

brilhantes. Nos estágios larvais iniciais, as

larvas apenas causam escoriações na

superfície adaxial da folha, no sentido e

entre as nervuras secundárias. As larvas

maiores cortam o limbo, também no sentido

das nervuras secundárias, removendo

áreas retangulares principalmente no

interior da folha (TAB. 1 e FIG. 3). Danos

iguais a estes também são encontrados

em folhas de H. spathocircinata e em H.
aemygiana. No laboratório as lagartas

desta espécie se alimentaram tanto de

folhas de H. episcopalis quanto de folhas

de H. rostrata, provocando em ambas

danos foliares de forma e tamanho

Larvas de Microlepidoptera sp. 1 são

muito pequenas e de corpo transparente.

Os adultos têm as asas marrons com 5

listras pretas nas asas anteriores e 3 nas

asas posteriores. Alimentam-se raspando a

superfície das folhas de H. episcopalis. Na

maioria das vezes as larvas ficam

protegidas por fragmentos de folhas que

caem sobre o limbo foliar e que são presos

na folha de H. episcopalis por fios de seda.

Às vezes elas também podem se alojar

entre duas folhas de H. episcopalis. As

larvas de Microlepidoptera sp. 1

inicialmente raspam a epiderme em um dos

lados das folhas, geralmente a adaxial, mas

é comum existir uma pequena perfuração

no limbo, no abrigo das larvas, por onde

elas passam para outra superfície da folha,
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TABELA 1
Caracterização dos danos causados por herbívoros foliares de H. episcopalis no PERD, em 

sub-bosque florestal
 
Herbívoro Forma do Dano Tipo de Dano Local Intensidade de Dano 

Aparente 
Antichloris eriphia - Retangular  Escoriações 

(Larvas 
Pequenas) 

 Cortes (Larvas 
Grandes) 

 Interior do 
limbo entre 
nervuras, na 
superfície 
adaxial 

- Alta frequência  
- Pouca área removida  

Microlepidoptera sp. 1 - Irregular  Raspados 
translúcidos 

 Interior do 
limbo, 
superfície 
adaxial ou nas 
duas 
superfícies da 
folha 

 

- Frequência média 
- Área removida média 

Hesperiidae - Semi-Circular 
(Meia Lua) 

 Cortes, 
dobrando o 
limbo foliar e 
fixando-o com 
fios de seda 

 Borda da folha - Baixa frequência 
- Muita área removida  

Opisphanes invirae - Semi-Circular  Cortes em 
sequência 

 Borda da folha - Baixa frequência  
- Muita área removida  
 
 

Eucleidae sp. 1 - Retangular  Cortes em 
sequência  

 Borda da folha 
entre nervuras 

- Baixa frequência  
- Pouca área removida 

Orthoptera - Semi-Circular  
- Irregular 

 Cortes 
 Cortes em 

sequência 
quando a folha 
está enrolada 

 Borda da folha 
e de outros 
danos 

 Interior do 
limbo 

- Alta frequência  
- Muita área removida  

raspando a epiderme dos dois lados e

deixando a folha translúcida (TAB. 1 e FIG.

3). Os fios de seda que cobrem a folha por

cima e por baixo retêm suas fezes no

abrigo. Pode haver vários indivíduos em

uma única folha o que produz muitos danos

na folha atacada. Em geral, a área foliar

removida não é muito grande, quando

comparada aos danos de Orthoptera, e

ficam em geral restritas aos abrigos, mas

existem casos em que mais que 50% da

folha pode estar comprometida, o que

nunca ocorre em danos causados por A.
eriphia ou por Orthoptera. As pupas de

Microlepidoptera sp. 1 também são

encontradas nestes abrigos. De 20 pupas

coletadas e levadas ao laboratório, sete

estavam parasitadas por

microhymenoptera Braconidae.

Ninfas e adultos de pelo menos três

espécies de Orthoptera, ainda não

identificadas, foram encontradas

alimentando-se em H. episcopalis. Em geral

estes insetos produzem cortes irregulares,
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FIGURA 3 – Danos causados por herbívoros foliares de H. episcopalis no PERD:
1 – Danos causados por Antichloris eriphia;
2 – Danos causados por Microlepidoptera sp. 1;
3 – Danos causados por Hesperiidae;
4 – Danos causados por Opisphanes invirae;
5 – Danos causados por Eucleidae sp. 1;
6 – Danos causados por Orthoptera
Autora: Miriam Duarte
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principalmente nas bordas das folhas ou na

borda de outros danos, produzidos por

herbívoros ou não. Uma das espécies que

é dominante ocorre em grandes

agregações, preferencialmente em locais

mais ensolarados. Indivíduos desta espécie

podem se alojar no interior de folhas novas

enroladas, onde também se alimentam

perfurando o limbo. Com o desenrolar da

folha, estas perfurações ficam dispostas em

sequência de uma borda à outra da folha.

Danos causados por Orthoptera são muito

frequentes e podem remover grandes

porções de área foliar (TAB. 1 e FIG. 3).

Outros Lepidoptera mais raros,

espécies de Hesperiidae, Brassolidae e

Eucleidae, também foram encontrados

alimentando-se das folhas de H.

episcopalis. Foram registradas duas

espécies de Hesperiidae: Talides sergestus

e Thracides phidon. As larvas da primeira

são verdes, glabras e os adultos têm as

asas marrom-escuras com algumas

manchas amarelas. As larvas de Thracides

phidon são brancas, glabras, com muita

cera sobre o corpo. Os adultos são azul-

metálicos na parte dorsal e marrom-claro

na ventral. Larvas de ambas as espécies

constroem abrigos, dobrando o limbo foliar

e fixando-o assim com fios de seda.

Alimentam-se do limbo, na borda dos

abrigos, provocando cortes contínuos em

forma de meia lua. As larvas não removem

as fezes dos abrigos e suas pupas também

podem ser encontradas no interior destes

abrigos. Não foram observadas pupas

parasitadas, mas muitas pupas e larvas são

encontradas mortas nos abrigos,

aparentemente infectadas por fungos (TAB.

1 e FIG. 3).

Larvas de Opisphanes invirae
(Lepidoptera - Brassolidae) são verdes com

faixas longitudinais claras, apresentando

apêndices cefálicos em forma de espinho e

a extremidade do corpo bifurcada. O dorso

do corpo do adulto é marrom, com uma

faixa transversal de alaranjada para

amarela e duas manchas brancas nas asas

anteriores. Ventralmente, as asas são

pardas, com manchas circulares escuras.

As larvas desta borboleta causam danos

das bordas para o centro das folhas. Seus

danos são semicirculares semelhantes aos

dos hesperídios, mas neste caso, são

vários semicírculos pequenos, em

sequência, dispostos lado a lado. Estas

larvas podem destruir uma folha inteira

(TAB. 1 e FIG. 3).

As larvas de Eucleidae sp. 1

(Lepidoptera – Eucleidae), apresentam

várias projeções epidérmicas ao longo do

corpo e quatro na cápsula cefálica. O corpo

é de coloração rosa no centro e verde claro

à verde escuro nas bordas. Elas são de

ocorrência rara e os poucos indivíduos

levados ao laboratório não se

desenvolveram até o estágio adulto, o que

impossibilitou sua identificação. Seus

danos são retangulares seguindo as

nervuras secundárias como os de A.
eriphia, mas diferem destes por serem mais
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estreitos, compridos, aparecerem vários em

sequência e principalmente, por atacarem a

borda das folhas (TAB. 1 e FIG. 3).

Várias espécies de Coleoptera -

Chrysomelidae foram encontradas nos

limbos de folhas de H. episcopalis, porém

nunca foram observadas se alimentando no

campo. Em laboratório, algumas delas

foram mantidas com folhas de Heliconia
spp., mas nenhuma se alimentou.

Discussão

Antichloris eriphia se desloca para a

serrapilheira, se abrigando de predadores e

da dessecação durante o dia. Volta para a

planta à noite produzindo novos danos.

Entretanto, a forma e tamanho dos danos

não mudam, mesmo quando as larvas são

mantidas em ambiente fechado, em

laboratório. O pequeno tamanho dos danos

indica que esta espécie intercala

frequentemente períodos de alimentação

com deslocamentos. Talvez estas

interrupções possam ter uma explicação

fisiológica: muitas lagartas possuem

oscilações no comportamento alimentar

intercalados com períodos de descanso

(BERNAYS & SINGER, 1998). Estas

interrupções podem ser causadas por uma

saciação momentânea, mas podem ter

efeito na proteção contra predadores, já

que as larvas ficam mais vulneráveis

quando estão se alimentando. O fato de A.
eriphia intercalar os períodos de

alimentação com deslocamentos poderia

torná-la ainda mais vulnerável à predação.

Entretanto, danos foliares podem atrair

predadores tanto visualmente quanto

olfativamente (CORTESERO et al., 2000;

KESSLER & BALDWIN, 2001) e, nestes

casos, abandonar uma planta recém

atacada pode ser uma estratégia defensiva.

Lagartas substituem as mandíbulas a cada

muda, explicando assim a mudança

comportamental de alimentação da lagarta

de A. eriphia durante o seu

desenvolvimento. O mesmo ocorre com

lagartas Persectania ewingii (Noctuidae):

as larvas mais jovens raspam a superfície

de gramíneas e nos ínstars (estágios de

desenvolvimento de imaturo) posteriores

cortam as folhas (HOCHULI, 2001).

No Parque Estadual do Rio Doce foi

observada outra espécie de Arctiidae. As

lagartas permanecem durante todo o dia

imóveis em grandes agregações de

indivíduos no tronco das árvores das quais

se alimenta. Somente no início da noite

elas se deslocam para a copa das árvores

para se alimentar provavelmente,

reduzindo desta forma os riscos de

predação (FONTENELLE, com. pess.)5.

Nem todas as espécies de Arctiidae são tão

móveis, por exemplo, Fregela semiluna,

estudada no Cerrado, pode ficar na mesma

planta hospedeira de sete a oitenta e quatro

dias, movimentando-se apenas 35 cm

(DINIZ et al., 2000). A lagarta dessa

espécie tem coloração aposemática, ou

seja, coloração de advertência em tons

forte para indicar impalatabilidade (KREBS

5 Júlio Cesar Rodrigues Fontenelle, Biólogo, Doutor em Ecologia pela UFMG.
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Os danos de Orthoptera começam na

borda da folha e nas margens de outros

danos como os causados por A. eriphia
ou pelo vento. Possivelmente, nestes

locais, eles talvez tenham mais facilidade

em cortar os limbos. Mas, eles também

conseguem perfurar a folha, já que são

encontrados danos no centro dos limbos

e em folhas enroladas onde

provavelmente não existiam outros. Eles

removem grandes áreas foliares,

produzindo danos numerosos, pois

ocorrem em altas densidades e ficam

quase todo tempo nas folhas de H.
episcopalis. Agregações em ortópteros

são estimuladas por contato físico, visual,

químico e por disponibilidade de recursos

alimentares, sendo este comportamento

favorável para acasalamento

(DESPLAND & SIMPSON, 1999).

A construção de abrigos é um

fenômeno comum em pelo menos 12

famílias de Lepidoptera, incluindo a

família Hesperiidae e microlepidopteros

das famílias Oecophoridae, Tortricidae e

Gelechiidae. Estes abrigos podem servir

como proteção contra parasitas,

predadores e contra a dessecação

(ANDRADE et al., 1995; BERENBAUM,

1999; CAPPUCCINO, 1993; NAKAMURA

& OHGUSHI, 2004; WEISS, 2003, WEISS

et al., 2004).

Microlepidoptera sp. 1, utilizam mais

fragmentos caídos do dossel sobre o

limbo do que duas folhas sobrepostas de

H. episcopalis para construir seus

abrigos. Características da arquitetura

das plantas influenciam na construção

& DAVIS, 1996), isto, provavelmente, reduz

o risco de predação na fase larval. Outra

característica é o deslocamento para o solo

antes de empupar, diferentemente de A.
eriphia (DINIZ et al., 2000).

As lagartas de A. eriphia assim como

em outras espécies da família Arctiidae

possuem pelos, que possivelmente atuam

na defesa e proteção contra parasitas

(BROWERS, 1993). Entretanto, foram

encontradas larvas de A. eriphia
parasitadas por Tachinidae,

demonstrando que esta proteção não é

totalmente efetiva. No sudeste do Arizona,

lagartas de arctideos Grammia geneura,

que são generalistas, escolhem sua

alimentação provavelmente sob pressão

de parasitas. Estas são atacadas por 13

espécies de parasitas, e destes, 9 são

moscas tachinideas sendo a Exorista
mella (Tachinidae) a principal responsável

pela mortalidade das lagartas (SINGER &

STIREMAN, 2003; STIREMAN &

SINGER, 2002).

No laboratório, indivíduos de A. eriphia
se alimentaram também de H. rostrata, uma

espécie exótica amplamente cultivada no

Brasil. No campo, a ocorrência de danos

retangulares nos limbos de H.
spathocircinata e de H. aemygiana, indicam

que estas espécies também são predadas

por A. eriphia. Os Arctiidae, em geral,

alimentam-se de uma grande variedade de

plantas, como a Fregela semiluna, que

apresentou uma extensa variedade de

dieta, se alimentando de vinte e uma

famílias de plantas (DINIZ et al., 2000;

DINIZ et al., 2001).
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destes abrigos (MARQUIS et al., 2002).

Plantas tais como árvores que possuem

um maior contato entre suas folhas, estão

ainda mais susceptíveis. Esta é a

provável explicação para indivíduos de

Microlepidoptera sp. 1 utilizarem-se mais

de fragmentos caídos do dossel, pois H.
episcopalis, como toda monocotiledônea,

apresenta suas folhas mais distantes

entre si, dificultando o contato entre elas

para a possível construção de abrigos.

Locais com grande densidade de clones

podem facilitar o contato entre duas

folhas, favorecendo a ocorrência de

abrigos de Microlepidoptera sp. 1.

Animais que ficam restritos a abrigos,

lidam com o problema de acúmulo de

fezes, como ocorrem com as lagartas de

Microlepidoptera sp. 1, T. sergetus e T.
phidon, que não as removem. Assim estas

ficam susceptíveis a bactérias, vírus e

fungos e as fezes podem funcionar como

pistas para inimigos naturais.

Diferentemente destas larvas folívoras de

H. episcopalis que constroem abrigos, as

larvas de Epargyreus clarus (Hesperiidae)

removem as fezes do abrigo (WEISS,

2003; WEISS et al., 2004). De acordo com

os experimentos de Weiss (2003), larvas de

E. clarus, expulsam pelotas de fezes

principalmente por causa de vespas

predadores do gênero Polistes, no entanto,

nos hesperídeos estudados que estavam

se alimentando de folhas de H. episcopalis,

não foram observados estes predadores. A

presença das fezes nestes abrigos pode

ser a principal causa do registro de pupas e

larvas de T. sergetus e T. phidon mortas,

infectadas por fungos e é possível, como as

vespas Polistes, que microhymenopteros

parasitas Braconidae, utilizem-se de odores

das fezes para localizar as larvas e pupas

de Microlepidoptera sp. 1.

Como pragas de relativa importância

agrícola, destacam-se as borboletas da

família Brassolidae, principalmente as do

gênero Brassolis e Opisphanes, às vezes

denominadas de borboleta rapé, sendo que

Opisphanes invirae apresenta-se como um

dos principais herbívoros de palmeiras

(BORROR & DELONG, 1969).

Hesperiidae, Microlepidoptera,

Eucleidae e Orthoptera não foram

registrados como herbívoros de Heliconia
spp. por Assis e colaboradores (2002) em

cultivos no Brasil. É possível que em

cultivos haja uma menor riqueza de

herbívoros, com maior chance de

dominância de poucas espécies. Apenas A.
eriphia e O. invirae são encontradas

também nestes cultivos, e Calligo illioneu
(Lepidoptera - Brassolidae) também

encontrada em Pernambuco não foi

encontrada no PERD. As condições

climáticas de áreas cultivadas são

normalmente muito diferentes daquelas

encontradas nas matas o que pode

restringir o número de espécies que se

ajustam a estas condições. Algumas

espécies podem ser favorecidas

principalmente se este ambiente for

restritivo para seus inimigos naturais. A

presença de um dossel com maior

conectividade deve favorecer a ocorrência

de Microlepidoptera sp. 1, simplesmente

pelo fato de haver um maior acúmulo de
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material sobre a folha. Além disso, pode

haver uma variação regional dos herbívoros

de Heliconia. Seria normal que ocorresse

uma substituição de fauna considerando a

distância entre Pernambuco e Minas Gerais

(aproximadamente 2000 km).

Orthoptera e Lepidoptera são os principais

herbívoros de H. episcopalis nas populações

estudadas no Parque Estadual do Rio Doce.

Não foram registrados Chrysomelidae se

alimentando em Heliconia na região da Mata

Atlântica, o que indica que neste bioma este

grupo de herbívoros não tenha a mesma

importância encontrada em regiões equatoriais

como herbívoros foliares de helicônia.

Considerações finais

Nesse estudo realizado em três áreas

do Parque Estadual do Rio Doce foram

observados alimentando-se de folhas de H.
episcopalis larvas de Antichloris eriphia
(Lepidoptera - Arctiidae), Microlepidoptera

sp. 1 (Lepidoptera), Talides sergestus e

Thracides phidon (Hesperiidae –

Lepidoptera), Opisphanes invirae
(Lepidoptera - Brassolidae), Eucleidae sp. 1

(Lepidoptera – Eucleidae) além de adultos

e imaturos de Orthoptera.

A identificação destes insetos e sua

criação em laboratório permitiram que

fossem identificados os danos que os insetos

folívoros causam a Heliconia episcopalis,

abrindo caminho para a realização de outros

estudos em herbivoria destas plantas, tais

como: quantificar o impacto relativo de

diferentes tipos de herbívoros e a dinâmica

espacial e temporal de sua ocorrência, assim

como de seus inimigos naturais. Além de

fornecer dados que facilitem o cultivo destas

plantas como espécie ornamental.
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