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“A Estrada em frente vai seguindo 

Deixando a porta onde começa. 

Agora longe já vai indo, 

Devo seguir, nada me impeça; 

Em seu encalço vão meus pés, 

Até a junção com a grande estrada, 

De muitas sendas através. 

Que vem depois? Não sei mais nada.” 

 

 

Bilbo Bolseiro 

O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel, J. R. R. Tolkien 
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CAPÍTULO 1  

CUIDADO PATERNAL EM INSETOS 

 

1- Introdução 

 

Uma das formas mais primitivas de socialidade nos insetos é o cuidado após a 

oviposição (Choe, 1989; Tallamy & Wood 1986). Insetos podem ser considerados sub-

sociais quando exibem uma extensão do comportamento de cuidado parental além da 

fase do ovo (Windsor & Choe, 1994) e são considerados sociais quando possuem uma 

estruturação hierárquica envolvendo cooperação como ocorre em Hymenoptera (como 

formigas, vespas) e Isoptera (cupins). O cuidado parental surgiu em pelo menos 10 

ordens de insetos independentemente, tais como: Coleoptera, Orthoptera, Blattodea, 

Dermaptera, Psocoptera, Embioptera, Hemiptera, Thysanoptera, Hymenoptera e 

Lepidoptera (Windsor & Choe, 1994). De acordo com Tallamy e Wood (1986), a 

distribuição e qualidade dos recursos de uma espécie poderiam influenciar no tipo de 

cuidado e seu grau.  

O cuidado parental pode ser classificado através da construção de ninhos ou 

abrigos, de vigilância e de suporte nutricional. O estado mais primitivo de cuidado 

parental é a proteção física dos ovos pelas fêmeas que tipicamente atacam 

agressivamente predadores e parasitas que se aproximam (Gerace, 1997). Insetos 

solitários (não sociais) que realizam cuidado parental podem exibi-lo na forma de 

nutrição, postura defensiva com agressividade na proteção da prole, construção de 

ninhos e limpeza do local (Tabela 1). Poucos grupos de insetos têm um cuidado 
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estendido além da fase de ovo, como é o caso de alguns coleópteros (Cassidinae), 

himenópteros (Symphyta) e hemípteros (Pentatomoidea). Ainda são mais raros aqueles 

que guardam os imaturos até a fase adulta, como alguns coleópteros (Cassidinae, 

Chrysomelinae e Passalidae) e hemípteros (Membracidae e Tingidae).  

Em muitos casos, dentro de uma mesma família, o cuidado parental parece ter 

sido uma convergência adaptativa que ocorreu várias vezes em diferentes linhagens 

devido a elevada pressão de inimigos naturais e a uma limitação da disponibilidade de 

recursos ao longo das estações (Windsor & Choe, 1994). Em insetos sociais, como 

Hymenoptera e Isoptera, ocorre também o cuidado de indivíduos que não são 

descendentes diretos. Esse caso pode ser explicado pelo altruísmo indiscriminado 

(Gerace, 1997) ou pela seleção de parentesco (Hamilton, 1996), uma vez que uma 

operária tem maior proximidade genética com suas irmãs do que com sua própria prole 

(haplodiploidismo) sua aptidão pode ser maximizada ao cuidar da prole da rainha ao 

invés de investir em sua própria reprodução.  

Diante dessa elevada riqueza de comportamentos, os insetos são um grupo com 

um amplo espectro de possibilidades para estudo. Nessa classe, o cuidado paternal em 

especial é um dos comportamentos mais raros e aparentemente controversos (Tallamy, 

2001). Discussões sobre o cuidado paternal são focadas praticamente em vertebrados, 

como aves e peixes. Dentro do grupo dos artrópodes existem alguns estudos com 

opiliões (Machado et al., 2009), mas o conhecimento desse tema em insetos ainda é 

escasso (Tallamy, 2001). Estudos sobre a guarda da paternidade e investimento parental 

são fundamentais para o entendimento de sua origem e mecanismos. Nesse sentido, esta 

revisão visa avaliar o estado de conhecimento do cuidado paternal em Insecta, 

abordando a guarda da paternidade e investimento parental, para permitir conclusões 
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sobre o rumo das atuais tendências das pesquisas sobre a evolução e os processos 

envolvendo o comportamento de cuidado do macho.  

 

Tabela 1. Formas de cuidado parental presentes nas principais ordens da 

Classe Insecta.  

                            Nutrição           Abrigo          Limpeza       Proteção/Defesa   

Blattodea                 X                     X                                              X 

Coleoptera               X                     X                     X                      X 

Dermaptera              X                    X 

Embioptera              X                    X 

Hemiptera               X                                             X                      X 

Hymenoptera          X                    X                      X                      X 

Isoptera                 X 

Lepidoptera          X                                                                       X 

Orthoptera            X 

Psocoptera            X 

Thysanoptera        X                    X                                                X 

 

2- Cuidado parental 

 

O cuidado parental é definido como qualquer forma de comportamento realizado 

pelos progenitores que aumente a aptidão da sua prole (Clutton-Brock, 1991). Pode ser 

mantido quando os benefícios da sobrevivência da prole são maiores do que o custo 

energético dos pais, que são provocados pela menor mobilidade, maior exposição a 

http://www.springerlink.com/content/6n220dhgcp5fnkg1/fulltext.html#CR7
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inimigos naturais e redução nutricional (Reguera & Gomendio, 1999). Ocorre desde 

artrópodes a mamíferos; sendo que nestes últimos há relativamente poucas espécies com 

esse comportamento (Gonzaléz, 2004). Nos insetos, o cuidado parece ter sido 

selecionado principalmente em situações na qual há altos níveis de predação e 

parasitismo e de modo que o cuidado proporciona um aumento considerável da 

sobrevivência da prole (Clutton-Brock, 1991; Kaitala & Katvala, 2001; Reguera & 

Gomendio, 2002).  

Existem três tipos de cuidado parental: o cuidado maternal, biparental e o 

paternal. Entre os insetos, o maternal é o predominante, seguido pelo biparental e por 

último o paternal. O padrão observado entre os insetos que possuem cuidado parental é 

a predominância do cuidado maternal (Tabela 2), que pode ser explicado pela elevada 

promiscuidade entre os insetos o que levaria a uma incerteza da paternidade. Parece que 

evolutivamente, é mais provável de se desenvolver o cuidado maternal (Smith, 1980; 

Westneat & Sherman, 1993), devendo ter sido este o primeiro tipo a surgir. 

Características de história de vida desenvolvidas pelas fêmeas para proteção de seus 

ovos, como, por exemplo, a escolha do local de oviposição, a cobertura do córion dos 

ovos com secreção para endurecê-los, a ampla distribuição dos ovos para diminuir a 

probabilidade de inimigos naturais os encontrarem, a viviparidade e ovoviviparidade, 

deixam poucas oportunidades para a participação do macho e a seleção do cuidado 

paternal (Smith, 1980). O cuidado biparental, provavelmente surgiu depois do cuidado 

maternal, na forma da participação do macho no cuidado realizado pela fêmea. Espécies 

com cuidado biparental são caracterizadas por terem poucas oportunidades de 

acasalamento e tendências a semelparidade (Gerace, 1997). Por último, mais 

recentemente, teria surgido o cuidado paternal, através de mecanismos que maximizam 

o grau de confiabilidade da paternidade. Como o comportamento de cuidado surgiu 

http://www.springerlink.com/content/6n220dhgcp5fnkg1/fulltext.html#CR7
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independentemente em diferentes linhagens dentro da Classe, é possível que 

características de história de vida dentro das ordens e famílias as tenham agrupado para 

determinado tipo de ambiente. Os fatores ambientais associados a características da 

história de vida de cada espécie estariam então atuando sob as pressões da seleção 

natural e sexual para a origem e manutenção de cada tipo de cuidado.   

    

Tabela 2. Tipos de cuidado parental presentes nas principais ordens da 

Classe Insecta. 

Ordem/Cuidado         Maternal               Biparental                Paternal                            

Blattodea                           X                           X                                               

Coleoptera                         X                           X                                            

Dermaptera                        X                     

Embioptera                        X                     

Hemiptera                          X                                                          X                       

Hymenoptera                     X                                                                 

Isoptera                              X                           X    

Lepidoptera                       X                                                                        

Orthoptera                         X 

Psocoptera                         X 

Thysanoptera                     X                           X                            X 
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3- Guarda da paternidade  

 

Nos insetos, as fêmeas são capazes de armazenar e estocar o esperma de vários 

machos, o que reduz as chances de paternidade dos machos (Smith, 1980). Essa 

promiscuidade, típica nos insetos, promove uma competição de esperma entre os 

machos (Gerace, 1997; Tallamy, 2001) que desenvolveram ao longo da evolução 

mecanismos adaptativos para maximizar seu sucesso reprodutivo ao aumentar suas 

chances de paternidade. Através da guarda da paternidade, a incerteza do macho é 

reduzida e sua aptidão é potencializada (Tallamy, 2001). A guarda da paternidade pode 

ocorrer através de alguns tipos de mecanismos, como plugues, guarda do parceiro, 

copulações freqüentes e defesa territorial. O primeiro é uma secreção produzida por 

glândulas acessórias do macho, que é capaz de bloquear fisicamente o trato reprodutivo 

da fêmea, impedindo possíveis fertilizações subseqüentes por outros machos. É uma 

estratégia relativamente comum entre os insetos (Stockley, 1997; Kokko, 2001; 

Thornhill, 1976; Wedell, 2002). Além do bloqueio físico, em determinados insetos, 

como algumas abelhas, ocorre a transferência de inibidores que induzem mudanças 

fisiológicas e comportamentais na fêmea. Tais mudanças visam a redução de cópulas e 

fertilizações posteriores e aumentam o grau de certeza da paternidade (Baer, et al. 

2000). Já o mecanismo de guarda do parceiro não permite que ocorra copulações extra-

par, garantindo que a fêmea produza uma prole relativamente exclusiva (Hasselquist, 

1991). Pode ocorrer durante o período fértil da fêmea por exemplo. A defesa territorial é 

outra maneira de evitar a competição sexual com outros machos e pode estar associada à 

guarda do parceiro.  

A guarda do parceiro e a defesa territorial restringem o número de fêmeas com 

as quais o macho acasala. Com o desenvolvimento dos plugues, o macho aumenta as 
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oportunidades de cópula com diferentes fêmeas e aumenta seu sucesso reprodutivo 

(Dunham & Rudolf, 2009). Copulações freqüentes atuam de maneira similar à guarda 

do parceiro, e são um reforço para o sucesso da fertilização (Gonzaléz, F. G., 2004). 

Muitas espécies de Hemiptera que exibem cuidado parental utilizam como estratégia as 

cópulas freqüentes, chegando ao ponto de casais permanecerem em cópula durante 

horas para impedir que outros machos copulem com a fêmea em questão. Um exemplo 

é o percevejo Phyllomorpha laciniata (Coreidae) que foi registrado poder ficar até 48h 

em cópula (Kaitala, 1998). A interação de diferentes tipos de guarda maximizam sua 

efetividade, copulações freqüentes reforçam o plugue. Além disso, a defesa territorial e 

a guarda do parceiro podem estar interligadas (Dunham & Rudolf, 2009). 

 

4- Investimento Parental 

 

 A seleção natural age sobre o investimento dos pais para encontrar níveis ótimos 

de investimento e número de filhos. Ela age contra cuidado paternal, quando a 

paternidade é incerta. Fatores que limitam a aptidão dos pais ditariam então o 

investimento parental. Esforços prézigóticos como presentes nupciais e espermatóforos 

entregues às fêmeas durante a corte não devem ser considerados como parte do 

investimento parental, já que este tipo de comportamento seria voltado diretamente para 

o sucesso do acasalamento (Gerace, 1997). Existe uma tendência de organismos que 

realizam investimento parental apresentarem características de história de vida de 

síndrome k. Em relação a outros organismos que não realizam investimento parental, 

possuem uma fecundidade reduzida investindo em uma quantidade de ovos menor, 
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porém com uma reserva energética superior, aumentando as chances individuais de 

sobrevivência da sua prole (Zink, 2002). 

Investimento parental é definido por Trivers (1972) como qualquer investimento 

realizado pelos pais em uma prole individual que aumenta a chance da prole de 

sobreviver (e daí o sucesso reprodutivo) à custa da capacidade dos pais para investir em 

outras proles. Gilbert & Manica (2010) propõem que o tipo de cuidado deve ser 

influenciado pelas características da história de vida da espécie. A fecundidade, por 

exemplo, dependeria se o cuidado é através de guarda (sobrevivência da prole é denso-

independente) ou através do provisionamento (sobrevivência da prole é denso-

dependente). O valor reprodutivo residual de espécies desse último tipo de investimento 

parental tenderia a ser menor, como ocorre na minoria dos animais ectotérmicos.  

O cuidado parental permite uma maior sobrevivência contra predação e em 

alguns casos é o fator determinante que viabiliza a sobrevivência da prole (Eggert, et al. 

1998; Hardin & Tallamy, 1992; Kaitala, et al. 2000; Nafus & Schreiner, 1988; Reguera 

& Gomendio, 2002; Zen Ang, et al. 2008). No entanto, ocorre uma compensação, na 

qual o adulto se beneficia com a maior sobrevivência da sua prole, mas sofre custos 

relacionados ao cuidado parental. Em muitas espécies de insetos que realizam cuidado 

parental, o adulto tem sua mobilidade reduzida, fica mais exposto e vulnerável a 

inimigos naturais (Mappes & Kaitala 1995) e não se alimenta durante parte ou todo o 

período em que realiza o cuidado dos ovos ou imaturos (Edgerly, 1987; Santos & 

Albuquerque, 2001; Windsor & Choe, 1994).  

Os principais custos envolvidos no investimento parental podem ser 

classificados em três categorias: custos energéticos, resultado da redução das 

oportunidades de alimentação e/ou por despesas fisiológicas diretas durante o cuidado, 

o que reduz também a futura fertilidade; custos de sobrevivência, resultado da redução 
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da mobilidade e maior exposição a inimigos naturais; e custos da promiscuidade, ou 

seja, a redução das oportunidades de acasalamento durante o cuidado. Este último custo 

está ligado principalmente ao cuidado paternal, no qual o acesso às fêmeas durante o 

cuidado é reduzido. Os custos do cuidado parental são tão altos que ao longo da seleção 

natural, espécies sub-sociais desenvolveram estratégias para minimizar esses gastos 

(Choe & Crespi, 1997).   

Algumas estratégias desenvolvidas para minimizar os custos incluem o descarte 

de ovos (Tallamy, 1986; Tallamy & Horton, 1990; Tallamy, 2005) e no caso de algumas 

espécies de Membracidae, associações mutualísticas com formigas, nas quais os adultos 

oferecem alimento às formigas e, em troca, estas protegem as ninfas (Billick, et al. 

2001). Por outro lado, o custo pode ser elevado de acordo com algumas situações. Por 

exemplo, a intensidade da agressividade da defesa maternal pode aumentar de acordo 

com o tamanho da prole (Crespi, 1990). Na família Membracidae (Hemiptera), as 

fêmeas exibem o comportamento agressivo de guarda, e além disso possuem um 

sistema de comunicação entre ninfas e adultos através de um feromônio de alarme que é 

emitido a partir de ninfas feridas (Cocroft, 1999).  

 

5- Cuidado paternal  

 

O cuidado paternal evoluiu independentemente em pelo menos 13 linhagens de 

artrópodes, em insetos há registro em apenas duas ordens, dentro das famílias 

Belostomatidae, Coreidae, Gerridae e Reduviidae (Hemiptera) e Phlaeothripidae 

(Thysanoptera) (Tallamy, 2001). Em insetos, a predominância do cuidado materno está 

provavelmente ligada à fecundação interna, que oferece uma maior oportunidade do 
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macho partir antes da oviposição da fêmea e também a questão da fêmea ser capaz de 

estocar o esperma de diferentes machos, tornando a paternidade incerta (Smith, 1980; 

Clutton-Brock, 1991). Dentre os três tipos de cuidado citados, maternal, biparental e 

paternal, o último é um dos mais raros, considerando o cuidado parental pós-zigótico, 

ou seja, da fase de ovo em diante. Isso se deve à promiscuidade, freqüente em insetos, 

que provoca uma paternidade incerta e diminui a aptidão do macho, inibindo a 

manutenção desse tipo de comportamento (Gerace, 1997; Tallamy, 2001). 

Teoricamente, se um macho cuida de indivíduos alheios, ele estaria aumentando o 

sucesso genético do macho progenitor deles, e estaria diminuindo sua própria aptidão 

(Gerace, 1997). Apesar de, a princípio, parecer um comportamento desfavorável, 

algumas espécies desenvolveram o cuidado paternal pós-zigótico. Estudos apontam que 

em algumas situações, as seleções natural e sexual poderiam favorecer esse cuidado, 

como está apresentado nos casos adiante.   

Segundo Tallamy, existem duas hipóteses que tentam explicar o cuidado 

paternal em insetos, que seria favorecido em espécies iteróparas: a Hipótese da Maior 

Fecundidade e o Princípio de Handicap. Na primeira, os machos tornar-se-iam mais 

atrativos às fêmeas ao oferecer a elas a oportunidade de evitar os custos associados ao 

cuidado, e com isso suas chances de paternidade aumentariam. Um mecanismo no qual 

os machos podem aumentar suas chances de acasalamento e paternidade é oferecer à 

fêmea presentes nupciais pré-zigóticos ou através do cuidado paternal pós-zigótico 

oferecerendo a oportunidade da fêmea evitar os custos do cuidado parental e ganhar a 

liberdade de forragear. Assim, os machos que se oferecem para cuidar da prole se 

tornariam mais atrativos para as fêmeas do que os outros machos.  

Já o Princípio de Handicap trata de um mecanismo mais indireto. Segundo essa 

hipótese, os machos exibiriam uma característica que seria desvantajosa, 
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energéticamente mais custosa, como por exemplo, um maior tamanho corporal, e o fato 

do macho sobreviver apesar disso e apesar dos custos associados durante o cuidado 

paternal seria um indicativo de seu maior valor adaptativo para a fêmea. Elas, então, 

escolheriam esses machos, aumentando o sucesso do acasalamento para os machos e 

presumivelmente garantindo à fêmea uma prole de alta qualidade genética, além da 

própria sobrevivência dos seus descendentes. Diferente da Hipótese da Maior 

Fecundidade, na qual a fêmea estaria apenas interessada em garantir o máximo de 

descendentes possíveis, no Princípio de Handicap a fêmea está interessada 

principalmente na qualidade genética do seu parceiro e consequentemente da sua prole. 

Essas hipóteses em alguns casos podem estar associadas e se complementarem, como é 

observado na relação da Tabela 3. 

Durante a escolha do macho, as fêmeas não tem a garantia de que eles cuidarão 

dos ovos ou os descartarão; elas preferem os machos que demonstram sinais de que 

estão dispostos a realizar o cuidado paternal (Tallamy, 2000). Em algumas espécies, na 

primeira estação reprodutiva do ano a disponibilidade de machos é escassa e as fêmeas 

aceitam copular com machos que não exibem cuidado paternal. Já nas próximas 

estações, onde a taxa de encontro com machos aumenta, elas passam a ser mais seletivas 

na escolha do macho. Os machos que realizam cuidado paternal, então, são então mais 

atrativos e tem um sucesso reprodutivo maior do que aqueles que não realizaram o 

cuidado (Tallamy, 2000; Manica, et al, 2010). Em espécies que não realizam o cuidado 

em desovas fixas no substrato, ou seja, realizam o cuidado carregando a desova no 

corpo, a sobreposição de desovas é fisicamente limitada. No caso dos belostomatídeos, 

os machos podem receber ovos de mais de uma fêmea e assim, machos com ovos 

podem atrair outras fêmeas (Smith, 1997). Já no caso dos coreídeos, o macho que 

realiza cuidado paternal provavelmente recebe apenas uma pequena parte dos seus ovos 
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após a cópula e a fêmea deposita o restante em outros machos. O cuidado funciona na 

forma de uma troca de favores, no qual o macho protege os ovos de outro macho em 

troca da cópula, e outro macho cuidará de seus ovos em diante (Kaitala & Kaitala, 

2001).       

 

5.1-Insetos que exibem cuidado paternal 

 

Como foi visto anteriormente, são conhecidas duas ordens de insetos com 

cuidado paternal, Hemiptera e Thysanoptera. Apesar deste último apresentar uma 

grande diversidade de comportamentos, possui muitos casos de cuidado maternal, um 

de cuidado biparental e alguns de cuidado de paternal, existe uma carência de estudos 

com cuidado paternal. Foram encontrados apenas cinco trabalhos publicados sobre o 

tema (Crespi, 1986, 1988, 1993; Tallamy, 2001; Alves-Silva & Del-Claro, 2010). Esta 

revisão foi focada em Hemiptera, mas para contemplar todos os insetos com cuidado 

paternal será descrito o que se conhece dentro da ordem Thysanoptera.  

Thysanoptera compreende nove famílias distribuídas desde as regiões 

temperadas até as tropicais. Geralmente são associados a uma planta hospedeira e 

raramente são predadores, sendo na maioria das vezes micófagos ou galhadores (Alves-

Silva & Del-Claro, 2010). Apenas uma família, Phlaeothripidae, exibe o cuidado 

paternal. Espécies incluídas nesse tipo de cuidado apresentam machos territorialistas 

que guardam massas de ovos. As fêmeas escolhem os machos dominantes que lutam 

com outros machos que entram em seu território. Geralmente os maiores machos são os 

dominantes e aumentam seu sucesso reprodutivo através desse comportamento de 

guarda e frequentes acasalamentos (Tallamy, 2001). O cuidado paternal nesse grupo 
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parece ser resultado de uma guarda da paternidade extendida. Na qual os machos 

defendem os ovos e a fêmea contra outros machos. 

Em Hemiptera também ocorre uma variedade de comportamentos envolvendo o 

investimento parental. O cuidado maternal é bastante representativo na Ordem, 

principalmente nos grupos Cimicomorpha, Membracoidea, Pentatomoidea (Thomas, 

1994; Cocroft, 1999; e Tallamy & Schaefer, 1997). Estudos indicam que o cuidado 

maternal seria o cuidado mais primitivo nessa ordem e o cuidado paternal seria o mais 

derivado, tendo surgido mais recentemente (Tallamy & Schaefer, 1997). O cuidado 

paternal também tem uma ampla radiação e é bem reconhecido dentro do grupo, em 

especial com estudos representados pela família Belostomatidae. A seguir serão 

apresentadas as famílias de Hemiptera conhecidas por exibir o cuidado paternal. 

 

a- Belostomatidae   

 

Belostomatídeos são insetos aquáticos e predadores, cujos ovos desprovidos de 

cuidado não sobrevivem (Smith, 1980). Existem duas sub-famílias conhecidas por 

exibir o cuidado paternal: a Lethocerinae e Belostomatinae. Na sub-família 

Lethocerinae, a fêmea deposita seus ovos na vegetação marginal. O macho além de 

proteger a desova contra inimigos naturais, evita que ela desidrate jogando água e 

sombreando-a. Já na sub-família Belostomatinae os ovos são depositados no dorso do 

macho. A partir do momento que a fêmea termina de depositar os ovos, o macho os 

protege ativamente contra a predação e contra o ressecamento através da aeração da 

desova com correntes geradas por movimentos das suas pernas ou levando-a a 

superficie (Smith, 1979). A paternidade neste grupo é bastante assegurada: os machos 

não permitem que as fêmeas depositem os ovos neles antes da cópula, interrompem a 
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oviposição intercalando com repetidas cópulas para reforçar a certeza da paternidade, e 

estudos mostram que o grau de paternidade da desova chega a 99% (Smith, 1979a; 

Smith, 1997).  

Os custos energéticos relacionados ao cuidado são bastante elevados, seja 

durante a cópula, bastante dispendiosa como foi visto, ou durante o cuidado. Estudos 

em laboratório, na ausência de predadores, mostraram que os machos que realizaram o 

cuidado paternal tiveram sua sobrevivência reduzida, provavelmente devido ao alto 

gasto energético (Crowl & Alexander, 1989). Permitindo que a fêmea assegure a 

sobrevivência da sua prole através de seu cuidado, os machos oferecem às fêmeas a 

oportunidade de aumentarem seu tempo de forrageio e sua fecundidade ao liberá-las do 

cuidado dos ovos. Esse cenário condiz com a Hipótese da Maior Fecundidade. Alguns 

fatores que favorecem o cuidado paternal nesse grupo são o fato que os machos não 

precisariam de tanto alimento quanto as fêmeas (elas tem uma maior necessidade devido 

ao elevado custo energético para gerir a prole), possuírem mecanismos que maximizam 

a certeza da paternidade, serem capazes de obter múltiplos acasalamentos e desovas 

sobrepostas. Também condiz com o Princípio de Handicap, já que a fêmea é atraída por 

machos com ovos ou machos de grande tamanho corporal, ou seja, machos que 

demonstram capacidade de cuidar da desova e sobreviver, indicando que ele é uma boa 

fonte genética para sua prole.  

Em algumas espécies, a fêmea grávida que encontra um macho guardando uma 

desova pode lutar com o macho, canibalizar seus ovos, copular com ele e substituir a 

desova por seus ovos (Smith, 1979). Nessas espécies, apesar desse macho demonstrar 

sua ineficiência em proteger seus ovos naquele momento contra aquela fêmea, não 

significa que ele não consiga proteger contra outros inimigos naturais ou outras fêmeas. 

As fêmeas dessa espécie estão então, ainda assim, visando os melhores machos 
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possíveis para realizar o cuidado de seus ovos e proporcionar uma prole de boa 

qualidade genética. O cuidado paternal na família parece ser associado aos recursos 

efêmeros do ambiente, de modo que o cuidado aceleraria o desenvolvimento do 

indivíduo até ele precisar buscar seu próprio recurso (Smith, 1997).  

 

b- Coreidae  

 

As espécies de coreídeos com cuidado paternal conhecido pertencem a uma 

única subfamília, Coreinae. São os casos de Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789) 

(Kaitala, 1998), Scolopocerus uhleri Distant, 1881 (Brailovsky, et al., 1998), Plunentis 

yurupucu Brailovsky, 1989 e Plunentis porosus Stal, 1959 (Costa-Lima, 1940). Dentre 

as famílias de Hemiptera com cuidado paternal, esta é a única que é composta por 

fitófagos. Destas espécies, apenas P. laciniata é uma espécie muito bem estudada 

(Kaitala, 1998; Kaitala, et al. 2001; Kaitala & Kaitala, 2001; García-Gonzaléz & 

Gomendio, 2003; Gilbert, et al. 2010). Existe uma longa discussão na literatura se P. 

laciniata realmente exibe ou não um cuidado paternal. Pesquisadores como Gomendio 

& Guerrera (2001) acreditam que sim, entre outros motivos porque a sobrevivência dos 

ovos é maior quando são carregados e porque há uma clara preferência das fêmeas em 

ovipor em machos, ao invés de em fêmeas ou no substrato. No entanto, vários estudos 

apontam que não é possível afirmar que ocorre o cuidado paternal como será discutido 

adiante.       

Phillomorpha laciniata é uma espécie europeia cujas fêmeas depositam seus 

ovos majoritariamente no dorso de machos. Raramente os ovos são depositados no 

dorso de outras fêmeas ou no substrato. Nestes casos, a quantidade de ovos é reduzida e 

no substrato a probabilidade de sobrevivência é mínima devido à elevada taxa de 
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parasitismo e predação, principalmente por formigas. Existem duas hipóteses para 

explicar esse fenômeno de carregar os ovos. A primeira é que ocorre um parasitismo 

intra-específico no qual a fêmea “obriga” o macho a carregar sua prole. A segunda é que 

ocorre um cuidado paternal no qual os machos aceitam carregar os ovos visando a maior 

probabilidade de sobrevivência da sua prole e conseqüentemente da sua espécie.  

García-González & Gomendio (2003) analisaram em campo a proporção de 

ovos depositados em cada local e observaram que 77% dos ovos estavam em machos, e 

23% em fêmeas. Os ovos carregados pelos machos provavelmente eram depositados 

entre as repetidas cópulas e os machos aceitavam os ovos apesar da incerteza da 

paternidade, pois assim obtinham um sucesso no acasalamento. As fêmeas que 

carregam ovos parecem ter sido vítimas de um parasitismo intra-específico de fêmeas 

que tentavam aumentar a sobrevivência de sua prole. A probabilidade de sobrevivência 

encontrada no substrato foi de apenas 3%. A razão sexual parece ser um dos fatores que 

determina o local de oviposição (Kaitala & Miettinen, 1997). Quando a razão está 

desviada para fêmeas, estas ovipõem indiscriminadamente em machos que copularam 

com elas ou não, e até em fêmeas. Já quando a razão está desviada para os machos, elas 

claramente preferem ovipor nos machos que copularam com elas. As fêmeas não 

depositam seus ovos imediatamente após a cópula e podem levar 24h para fazê-lo.  

Seguindo a hipótese do parasitismo intra-específico, Kaitala e outros 

pesquisadores (Mittienen & Kaitala, 2000; Kaitala, et al., 2001) sustentam que, na 

maioria, os machos que carregam ovos não são os progenitores, ou têm uma 

porcentagem de parentesco muito pequena e, muitas vezes, não ocorre a cópula em 

troca da guarda dos ovos. Corroborando a hipótese de parasitismo, alguns machos 

apresentam resistência durante a oviposição da fêmea e parece que a aceitação dos ovos 

não é relacionada com uma cópula prévia. Mittienen & Kaitala (2000) revelam esse 
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aspecto em um estudo onde não há diferença na aceitação da desova entre machos que 

copularam e não copularam.  

Em seu estudo (Mittienen & Kaitala, 2000) foi comparada a aceitação de ovos 

de machos que copularam e não copularam em duas populações da Espanha, nas regiões 

da Andaluzia e Catalunha. Em Andaluzia tanto os machos que copularam quanto os que 

não copularam apresentaram resistência na aceitação dos ovos enquanto os machos de 

Catalunha foram passivos. Isso pode ser explicado por diferenças em fatores ecológicos 

aos quais as populações estão submetidas, como a pressão de predação e a densidade de 

fêmeas disponíveis. Na população de Catalunha há uma geração por ano, e todas as 

fêmeas começam a se reproduzir na primavera, assim o macho se beneficia mais ficando 

próximo das fêmeas que já encontrou e carregando seus ovos do que procurando outras 

fêmeas mais tarde ao longo da estação. Já em Andaluzia, a pressão de predação parece 

ser maior e a estação reprodutiva é mais longa com sobreposição de gerações, sendo 

mais proveitoso procurar várias fêmeas para copular do que carregar ovos. Estudos 

teóricos prevêem que essa preferência de aceitação dos ovos ou resistência estão 

relacionadas com a densidade e taxa de encontro com as fêmeas, no entanto, apontam 

que onde a pressão de predação é maior, a probabilidade de aceitação deveria ser maior 

também já que com uma sobrevivência reduzida o custo relativo de carregar os ovos não 

seria tão grande (Härdling & Kaitala, 2004).   

O Princípio de Handicap não parece ser aplicável nessa espécie já que machos 

carregando ovos não se tornam mais atrativos para as fêmeas, como é exposto no 

trabalho de Kaitala (1998). A maioria dos machos recebe os ovos antes da cópula e não 

são os progenitores desses ovos (Kaitala & Katvala, 2001). Quando o macho não é o 

progenitor, a poliandria é necessária para a manutenção do cuidado paternal (Kaitala & 

Katvala, 2001). Apesar da resistência de alguns machos as fêmeas ainda conseguem 
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ovipor neles, indicando que os machos não se voluntariam para carregar os ovos. A 

maioria dos estudos realizados até o momento apontam que se trata, na verdade, de um 

parasitismo intra-específico (Kaitala, et al., 2001), portanto, essa espécie não se 

encaixaria também na Hipótese da Maior Fecundidade.  

Por outro lado, essa última hipótese poderia estar ocorrendo dependendo de 

situações específicas como as levadas em consideração em Härdling & Kaitala (2000). 

Eles acreditam que poderia ocorrer a cooperação entre machos e fêmeas quando a taxa 

de encontro com as fêmeas é elevada. Nessa situação, o fato do macho carregar ovos 

mesmo sem ser o progenitor seria compensado com um maior número de cópulas e 

ocorreria assim uma troca com a fêmea, na qual ela conseguiria um local mais seguro 

para o sucesso de eclosão dos ovos e o macho teria várias oportunidades de transmitir 

seus genes (Kaitala & Kaitala, 2001). 

 

c- Gerridae  

 

São insetos semi-aquáticos, na sua maioria predadores e possuem uma 

locomoção bastante peculiar. Ocorrem preferencialmente em ambientes lênticos ou 

remansos usando a tensão superficial para deslizar sobre o espelho d’água (Borror & De 

Long, 1988). Segundo Smith (1980), algumas espécies de Gerridae (Rhagadotarsus) 

apresentam o cuidado paternal na forma de guarda dos ovos. Os machos cortejam as 

fêmeas enquanto sustentam um objeto flutuante ou fixo na superfície da água. Os 

machos que obtiverem sucesso oferecem esse objeto como um presente nupcial, o qual a 

fêmea utiliza para depositar seus ovos. Seria um caso típico da Hipótese da Maior 

Fecundidade, no qual o macho oferece um presente nupcial e a guarda da desova e em 

troca a fêmea o aceita para copular. Um único macho pode guardar várias desovas 
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sobrepostas de diferentes fêmeas. Populações do gênero Halobates ocorrem em mar 

aberto e são limitadas pela disponibilidade de substrato para oviposição. Algumas vezes 

as fêmeas utilizam como substrato o macho. Mas existe a possibilidade desses 

indivíduos estarem mortos antes de receberem os ovos e apenas serem considerados um 

substrato qualquer.  

 

d- Reduviidae 

 

A família Reduviidae é caracterizada por espécies terrestres e predadoras 

raptoriais, assim como os Belostomatidae. Nos gêneros Rhinocoris e Zelus são 

encontradas espécies nas quais os machos protegem ativamente desovas fixas em 

substrato. Essas espécies são Rhinocoris albopilosus, Rhinocoris albopunctatus, 

Rhinocoris trisits e Zelus sp. (Tallamy, 2001). O substrato onde a desova é depositada 

geralmente é uma planta hospedeira específica. Muitas vezes são desovas sobrepostas 

de uma fêmea (ou mais) que copulou com o macho. Em espécies onde há sobreposição 

de desovas para um único macho, a densidade populacional é um fator fundamental na 

seleção e manutenção do comportamento de cuidado paternal (Manica & Jonhstone, 

2004). Neste caso, a taxa de encontro entre os indivíduos é alta o suficiente para que a 

incerteza da paternidade seja diluída dentro da população. Assim é favorável para os 

machos guardarem múltiplas desovas. É o caso de Rhinocoris tristis (Reduviidae, 

Hemiptera) cujo macho guarda desovas sobrepostas e até “rouba” desovas de outros 

machos para atrair fêmeas e copular. Essa espécie ocorre na África, associada a 

Stylosanthes, uma leguminosa que tem sua distribuição em manchas. 

 Gilbert, et al. (2010) realizaram um estudo com esta espécie, indicando que essa 

distribuição da planta levou a uma formação agregada dos percevejos e 
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consequentemente a uma elevada taxa de encontro entre os indivíduos. Outro fator que 

favorece a seleção do cuidado paternal em detrimento do cuidado maternal é o 

comportamento dos machos de canibalismo dos ovos, representando um mecanismo 

para redução de custos energéticos durante a guarda. Um dos pontos negativos para a 

evolução do cuidado maternal é o elevado custo energético ao longo do cuidado, 

fisiológico na produção dos ovos e durante a guarda, e a redução de oportunidades de 

cópula, ou seja, a redução da fecundidade futura. Isso é evitado quando o macho cuida 

da prole, e mais favorável ainda no caso de R. tristis, já que além da elevada densidade 

populacional, o custo energético e o custo da promiscuidade são reduzidos 

respectivamente através do canibalismo de alguns ovos e da possibilidade de cópula 

durante a guarda. Acredita-se que a convergência desses fatores seja a causa da seleção 

do cuidado paternal nessa espécie e outras duas espécies simpátricas do mesmo gênero 

que ocorrem associadas à mesma planta. 

 

Tabela 3. Relação de famílias da ordem Hemiptera que apresentam cuidado paternal 

que se enquadram na Hipótese da Maior Fecundidade e no Princípio de Handicap, 

segundo Tallamy (2001).  

                                                        Hipótese da Maior               Princípio de Handicap 

                                                            Fecundidade 

      Belostomatidae                                     X                                             X 

          Coreidae                                           X 

          Gerridae                                            X 

        Reduviidae                                         X                                             X 
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6- Considerações Finais  

 

Fatores envolvendo a socialidade de insetos, como a guarda da paternidade e 

investimento parental são temas importantes dentro da ecologia do comportamento, uma 

vez que é um conhecimento essencial para o melhor entendimento de processos de 

seleção natural e sexual (Gerace, 1997; Tallamy, 2001). Além disso, estudos sobre 

comportamentos em insetos sociais e sub-sociais podem revelar as bases evolutivas 

precursoras da eusocialidade destes e de outros grupos taxonômicos. Nesta revisão 

foram apresentados e discutidos vários estudos que analisam os mecanismos da guarda 

da paternidade (González, 2004) e do investimento parental (Smith, 1977; Zeh & 

Smith,1985). Os grupos com mais estudos e mais explorados até agora são os 

Belostomatidae e Reduviidae, sendo Coreidae e Gerridae os grupos com menos 

trabalhos realizados sobre cuidado paternal.  

Ainda são escassos os trabalhos sobre o assunto nas regiões tropicais em relação 

às regiões temperadas. Nestas últimas, levantamentos parecem ter revelado grande parte 

dos insetos que possuem cuidado parental e já se conhece relativamente bem a biologia 

de todas as suas espécies, apesar de ainda serem necessários mais estudos experimentais 

em ambiente natural (Sheldon, 2002). Já nos trópicos, que apresentam uma vasta 

diversidade de espécies e uma igualmente vasta diversidade de comportamentos, é 

preciso realizar pesquisas básicas simultaneamente com pesquisas exploratórias e 

experimentais. Diante da incomensurável biodiversidade presente nos trópicos a 

representatividade do comportamento é relativamente pequena em relação às regiões 

temperadas. É possível que existam muitas outras espécies com cuidado paternal que 

ainda estão incógnitas, tornando-se ainda mais imperativo seu estudo frente à 

devastação e fragmentação irrefreável do ambiente natural.   
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De acordo com os estudos desenvolvidos até o momento, podemos perceber que 

alguns dos mecanismos que favorecem o cuidado paternal são: a alta densidade 

populacional e a alta taxa de encontro entre os indivíduos, a iteroparidade, o 

canibalismo, a possibilidade de cópula durante a guarda e desovas sobrepostas, machos 

com ovos aumentarem sua atratividade para as fêmeas, e a territorialidade. Grande parte 

das famílias de Hemiptera parece atender à Hipótese da Maior Fecundidade. Isso é 

esperado, pois um dos principais aspectos do cuidado paternal é o aumento da aptidão 

do indivíduo. Então, quanto maior o número de indivíduos deixados para a próxima 

geração e aptos a se reproduzir, mais benéfico seria para o inseto, seja para a fêmea, 

para o macho, ou para a espécie como um todo. Já o Princípio de Handicap parece 

restrito a um menor número de famílias e parece ser um mecanismo mais refinado. O 

macho precisa desenvolver um comportamento energeticamente custoso para atrair e 

mostrar para a fêmea que ele é apto a proteger sua prole e que ele seria uma boa fonte 

genética para sua prole. Esse comportamento, muitas vezes, atrai não só a fêmea como 

também inimigos naturais, deixando o macho mais vulnerável. As famílias que parecem 

se encaixar nessa hipótese também foram aquelas que exibiram um cuidado mais ativo. 

Seja na guarda de desovas fixas ou móveis, os machos atacavam inimigos naturais que 

ameaçassem a desova e realizavam uma manutenção dos ovos para sua sobrevivência, 

diferente de outras famílias as quais os machos apenas forneciam um refúgio mais 

seguro.  

Seguindo o Princípio de Handicap, quando os ovos tornam o macho atrativo 

para a fêmea, como foi visto para Belostomatidae e Reduvidae, o tamanho da desova é 

um fator importante. Os machos então poderiam passar a aceitar mais de uma desova 

(desovas sobrepostas), aceitar ovos dos quais não é o progenitor, e até se apossar de 

desovas de outros machos para aumentar suas chances de acasalamento. Apenas 
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Belostomatidae e Reduviidae parecem exibir as duas hipóteses se complementando. O 

esforço de estudo nas outras famílias, Coreidae e Gerridae, deve ser aumentado para 

averiguar sua biologia e aspectos do seu comportamento. É necessário compreender os 

aspectos básicos da família para ser possível analisar o desenvolvimento do cuidado 

paternal e para verificar se esses grupos, por não serem tão bem estudados, realmente se 

encaixam nessas hipóteses.     

Buscando esclarecer as origens e a dinâmica dos sistemas reprodutivos, Suzanne H. 

Alonzo vem realizando uma série de trabalhos (Stiver & Alonzo, 2009; Alonzo, 2010). 

Em 2010, realizou um levantamento sobre o tema em vários grupos taxonômicos, 

incluindo invertebrados e vertebrados, e argumenta que os estudos que têm sido 

realizados são focados em características isoladas ou no máximo uma relação entre dois 

fatores, como por exemplo, a relação entre paternidade e investimento parental; de que 

maneira a escolha da fêmea pelo parceiro evolui em resposta à variação do cuidado do 

macho; o conflito entre os sexos sobre a taxa de acasalamento e cuidado parental. Existe 

uma carência de estudos abordando a interação de vários fatores. A habilidade de 

compreender e predizer a relação entre duas características isoladamente fica limitada 

pelo fato que essas características vão afetar e ser afetadas por outras interações que não 

estão sendo levadas em consideração. Para compreender esses processos, devemos 

considerar como as interações sociais e dinâmicas coevolutivas, dentro e entre os sexos, 

afetam a expressão das características relacionadas ao acasalamento e investimento 

parental.   

Os trabalhos existentes sugerem que algumas condições ambientais podem 

favorecer a seleção do cuidado em insetos, como a escassez de recursos, altos níveis de 

predação, fonte de alimentação especializada e um ambiente com estabilidade e 

estruturação, com estresses ambientais pouco usuais (Windsor & Choe, 1994). Com 
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relação ao padrão do sistema reprodutivo, a expressão das características reprodutivas 

em machos ou fêmeas depende de uma base genética, interações sociais, condições 

ambientais e a interação entre esses três componentes. As interações podem ocorrer 

individualmente (como através da escolha do parceiro, freqüência de acasalamento, 

presentes nupciais, alocação de esperma, tamanho do ovo), entre indivíduos do mesmo 

sexo (por exemplo, a competição por acasalamentos, guarda da paternidade, cuidado e 

recursos; ou a cooperação e cuidado da prole.) e entre os sexos (como conflitos sexuais 

e cooperação) (Alonzo, 2010).  

Estudos realizados até o momento têm revelado informações relevantes sobre a 

biologia reprodutiva das espécies e sobre outros aspectos relacionados ao 

comportamento reprodutivo e à evolução em insetos. É interessante que sejam 

realizados mais estudos envolvendo a dinâmica dos processos, mais estudos 

experimentais, para averiguar os fundamentos teóricos existentes, e mais estudos 

comparando o caminho evolutivo de grupos irmãos que desenvolveram o cuidado 

paternal com grupos que não desenvolveram para identificar que fatores biológicos e 

ecológicos levaram à formação desse comportamento. Os estudos realizados até o 

momento mostram que os insetos apresentam uma grande diversidade de 

comportamentos relacionados ao cuidado parental desde simples ações até complexos 

desempenhos visando sempre maximizar a aptidão do indivíduo. É também evidente a 

contribuição ainda diminuta de pesquisas em regiões tropicais considerando-se a alta 

diversidade de espécies e, consequentemente, de riqueza de interações ecológicas, de 

comportamentos e de adaptações esperados neste sistema. 
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CAPÍTULO 2 

BIOLOGIA E ECOLOGIA DE PLUNENTIS POROSUS STAL, 1959 

(HEMIPTERA: COREIDAE:) NO PARQUE NACIONAL DA 

SERRA DOS ÓRGÃOS, RJ 

 

Resumo 

 

O cuidado paternal em insetos é um comportamento raro devido à elevada 

promiscuidade no grupo e consequente incerteza da paternidade. Parece ter sido 

selecionado principalmente em situações nas quais há altos níveis de predação e 

parasitismo e de modo que o cuidado proporciona um aumento considerável da 

sobrevivência da prole. Plunentis porosus Stal, 1959 (Hemiptera: Coreidae) é uma 

espécie fitófaga sul-americana cujos machos carregam os ovos nos esternitos 

abdominais. Sua planta hospedeira é Vriesea bituminosa Wawra (Bromeliaceae). Desde 

sua descrição por Costa Lima em 1940, não existem estudos sobre a ecologia e biologia 

da espécie, sendo este o objetivo deste trabalho. Entre outubro de 2010 e abril de 2012, 

foram realizadas vistorias periódicas em indivíduos de V. bituminosa no Parque 

Nacional das Serra dos Órgãos, RJ, Brasil. Foram registradas abundâncias e aspectos da 

biologia e comportamento de ninfas e adultos do percevejo. Foram realizadas 

correlações entre as abundâncias do percevejo com fatores abióticos e fenologia da 

planta hospedeira. A taxa de parasitismo foi calculada a partir da coleta de desovas 

abandonadas. Para observar se há preferência na distribuição dos adultos entre 
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bromélias com e sem formigueiros foi realizado um teste Mann Whitney. A espécie 

apresenta uma sazonalidade bem definida com maiores abundâncias durante períodos de 

maiores valores de precipitação e temperatura, assim como é observado para a maioria 

dos insetos. Nesse mesmo período, no entanto, a sincronia temporal entre a abundância 

de P. porosus e indivíduos de V. bituminosa com inflorescência revela sua dependência 

por esse fator biótico. As fêmeas sempre depositaram seus ovos nos esternitos 

abdominais dos machos. A região da inflorescência e a região próxima ao tanque foram 

onde adultos e ninfas foram mais encontrados ao longo do estudo.  Foi encontrado o 

parasitóide de ovos, Ooencyrtus sp. (Hymenoptera: Encyrtidae). O cuidado paternal é 

restrito à fase de ovo. Foi observada uma eficiência do cuidado paternal de P. porosus 

uma vez que ocorreu uma baixa taxa de parasitismo (13,7%), e pela proteção dos ovos 

realizada pelo macho ao se manter refugiado na região do tanque da bromélia (72%) e 

ao selecionar bromélias com a ausência de formigueiros (U=33, p<0,05). Os custos 

energéticos associados ao cuidado parental parecem ser minimizados nessa espécie, já 

que a bromélia lhe oferece refúgio e alimento. 

 

Abstract 

 

The parental care behavior in insects is rare due to the high promiscuity in the 

group and the consequent uncertainty of paternity. It seems to have been selected 

mainly in situations where there are high levels of predation and parasitism, and so care 

provides a significant increase in survival of offspring. Plunentis porosus Stal, 1959 

(Hemiptera: Coreidae) is a South American phytophagous species whose males carry 

the eggs attached on the abdominal sternites. Its host plant is Vrieseae bituminosa 
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Wawra (Bromeliaceae). Since its description, by Costa Lima in 1940, there are no 

studies on the ecology and biology of the species, which is the objective of this work. 

Between October 2010 and April 2012, periodic surveys of individuals of V. bituminosa 

were done in the National Park Serra dos Órgãos, RJ, Brazil. Abundances and aspects of 

the biology and behavior of nymphs and adults of the species were recorded. 

Correlations were made between the abundances of the bug with abiotic and host plant 

phenology. The parasitism rate was calculated based on abandoned mass of eggs 

collected during the surveys. To see if there is adult’s preference in the distribution in 

the bromeliads with and without anthills we performed a Mann-Whitney test. The 

species has a well-defined seasonality with higher abundances during the periods with 

higher values of precipitation and temperature, as observed for most insects. In the same 

period, however, the temporal synchrony between the abundance of P. porosus and 

V.bituminosa with inflorescence reveals its dependence on this biotic factor. The 

females always lay their eggs under the male’s body. The region of the inflorescence 

and the area next to the water were where most adults and nymphs were found 

throughout the study. It was found the egg parasitoid, Ooencyrtus sp. (Hymenoptera: 

Encyrtidae). The paternal care is restricted to the egg stage. We observed an efficiency 

of parental care of P. porosus since there was a low rate of parasitism (13.7%), and the 

protection of eggs carried by the male through the permanence in the region of the tank 

bromeliad, acting as a refuge (72%), and selecting bromeliads with the absence of 

anthills (U = 33, p <0.05). Energy costs associated with parental care in this species 

appear to be minimized, since the bromeliad offers food and refuge. 

 

 

 



48 
 

1-Introdução 

 

O cuidado parental é definido como qualquer forma de comportamento realizado 

pelos progenitores que aumente a aptidão da sua prole (Clutton-Brock, 1991). Pode ser 

mantido quando os benefícios da sobrevivência da prole são maiores do que o custo 

energético dos pais, que é provocado pela menor mobilidade, maior exposição a 

inimigos naturais e redução nutricional (Reguera & Gomendio, 1999). Ocorre desde em 

artrópodes a mamíferos; sendo que nos primeiros há poucas espécies com esse 

comportamento (Gonzaléz, F. G., 2004). O cuidado paternal evoluiu independentemente 

em pelo menos 13 linhagens de artrópodes, dentre as quais algumas espécies de 

belostomatídeos, coreídeos, reduvídeos, tripes, picnogonidas, opiliões e diplópodes 

(Tallamy, 2001).  

Nos insetos, o cuidado parece ter sido selecionado principalmente em situações 

na qual há altos níveis de predação ou parasitismo e de modo que o cuidado proporciona 

um aumento considerável da sobrevivência da prole (Clutton-Brock, 1991; Kaitala & 

Katvala, 2001; Reguera & Gomendio, 2002). O cuidado paternal é um dos mais raros no 

grupo, já que a promiscuidade, freqüente em insetos, provoca uma paternidade incerta e 

diminui a aptidão do macho, inibindo a manutenção desse tipo de cuidado (Gerace, 

1997; Tallamy, 2001). No entanto, em algumas situações, as seleções natural e sexual 

poderiam favorecer o cuidado paternal. Existem duas hipóteses que tentam explicar o 

cuidado paternal, que é favorecido em espécies iteróparas: a Hipótese da Maior 

Fecundidade e o Princípio de Handicap (Tallamy, 2001). Na primeira, os machos 

tornar-se-iam mais atrativos às fêmeas ao oferecer a elas a oportunidade de evitar os 

custos associados ao cuidado, e com isso suas chances de paternidade aumentariam. 

Segundo o Princípio de Handicap, o fato do macho com cuidado paternal sobreviver 

http://www.springerlink.com/content/6n220dhgcp5fnkg1/fulltext.html#CR7
http://www.springerlink.com/content/6n220dhgcp5fnkg1/fulltext.html#CR7
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apesar dos custos associados seria um indicativo de seu maior valor adaptativo. As 

fêmeas, então, escolheriam esses machos, aumentando o sucesso do acasalamento para 

os machos e presumivelmente garantindo à fêmea uma prole de alta qualidade genética, 

além da própria sobrevivência dos seus descendentes.  

Plunentis porosus Stal, 1859 (Hemiptera: Coreidae) é um percevejo cujo macho 

carrega os ovos da fêmea (Costa Lima, 1940). São conhecidas apenas quatro espécies de 

heterópteros fitófagos que depositam ovos em seus co-específicos na forma de cuidado 

parental, todos são coreídeos, uma espécie européia, Phyllomorpha laciniata Villers, 

1789 (Bolivar, 1894) e três espécies sulamericanas, Scolopocerus uhleri Distant, 1881, 

Plunentis yurupucu Brailovsky, 1989 e Plunentis porosus Stal, 1959 (Costa-Lima, 

1940). Não existem estudos sobre a ecologia dessas últimas três espécies. 

Diferentemente dos machos de Phyllomorpha laciniata, que carregam ovos no dorso 

(Tallamy, 2001; Kaitala & Katvala, 2001), os machos de P. porosus carregam os ovos 

na parte ventral do abdômen (Costa Lima, 1940), o que indica que há mais que uma 

cooperação passiva com as fêmeas da espécie.  

Plunentis porosus é uma espécie muito peculiar, pois além de apresentar um 

comportamento de cuidado paternal incomum, apresenta como planta hospedeira a 

bromélia Vriesea bituminosa. Uma característica dessa bromélia é a produção de uma 

mucilagem aderente que reveste a inflorescência e captura uma variedade de insetos 

durante o vôo (Monteiro, submetido). Plunentis porosus é uma das poucas espécies que 

são capazes de se locomover sem dificuldade na inflorescência dessa bromélia 

(Monteiro submetido). Para o melhor entendimento do seu comportamento é necessário 

compreender a biologia da espécie e as interações da teia trófica nas quais está 

envolvida. Este estudo visa investigar a biologia e ecologia de P. porosus cujo único 
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estudo até hoje foi a citação de Costa Lima (1940) mencionando o fato dos machos 

carregarem os ovos na face ventral do abdome. 

 

2-Objetivos 

 

2.1- Objetivo geral 

 
Estudar aspectos da biologia e ecologia de Plunentis porosus, com ênfase no 

ciclo de vida, reprodução, comportamento de alimentação e de cuidado de prole e 

interações ecológicas. 

 

2.2- Objetivos específicos 

 

Analisar a distribuição temporal de P. porosus e os principais fatores abióticos e 

bióticos que influenciam essa distribuição; Estudar aspectos da biologia de P. porosus. 

Descrever o hábito alimentar, localização na bromélia e mecanismos de defesa dos 

adultos e ninfas; Investigar a ocorrência de parasitóides e avaliar seus possíveis efeitos; 

Analisar o comportamento de cuidado paternal de P. porosus através da escolha do local 

de oviposição. Baseado na hipótese do espaço livre de inimigos, os adultos devem 

apresentar uma preferência em ocupar bromélias sem formigueiros.   
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3-Material & Métodos 

 

3.1- Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), 

sede Teresópolis, RJ (22°26’56’’S e 42°59’05’’W). O Parque, com 20.024 hectares, 

está situado na província biogeográfica da Serra do Mar e possui variações altitudinais 

entre 80 e 2263 m (Castro, 2008). O domínio morfoclimático é Tropical Atlântico, 

apresentando Floresta Tropical Pluvial Atlântica primitiva e vegetação secundária 

(Veloso et al., 1991). Ao longo das faixas altitudinais há uma estratificação vegetal 

definida, na qual a maior parte, entre 600 e 1500 m de altitude (englobando a área do 

presente estudo), trata-se de uma formação montana (Rizzini, 1979). A região 

caracteriza-se por um período superúmido na maior parte do ano, com médias mensais 

de precipitação acima de 100 mm, sendo os maiores valores de precipitação e 

temperatura entre a primavera e o verão. O presente estudo foi realizado, a uma altitude 

de cerca de 950 m. Entre 2010 e 2012 o clima apresentou o padrão usual esperado na 

região de estudo, com uma estação mais seca e com menores valores de temperatura 

média entre os meses de junho a agosto e período mais chuvoso e com temperaturas 

mais altas entre outubro e março (Figura 1). No entanto, nos meses de fevereiro de 2011 

e 2012 foram observados ao mesmo tempo os maiores valores de temperatura e baixa 

precipitação. 
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Figura 1. Diagrama climático do PARNASO no período de estudo, entre outubro de 

2010 e abril de 2012. As áreas preenchidas de preto representam os períodos super 

úmidos (acima de 100 mm mensais), as áreas listradas os períodos úmidos. Dados 

meteorológicos obtidos no INMET. Entre os meses de junho e agosto de 2011 a estação 

meteorológica do Parque sofreu um dano e não colheu os dados climáticos. Nesse 

intervalo foram utilizados os dados da média de três anos anteriores.  

 

3.2. O sistema 

 

Plunentis porosus é um coreídeo fitófago cujos machos carregam sob o corpo os 

ovos depositados pelas fêmeas (Figura 2). A espécie possui registro de ocorrência em 

Santa Catarina (Costa Lima, 1940) e no Rio de Janeiro, no Parque Nacional do Itatiaia 

(PNI) e no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO). Nestes parques, o 

percevejo é encontrado associado à bromélia Vriesea bituminosa Wawra (Figura 3). 

Esta bromélia faz parte do grupo Tillandsioideae, que caracteriza-se por apresentar 
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sementes com apêndices plumosos, folhas com margens inteiras e limbo recoberto por 

escamas (Smith & Downs, 1977). É uma espécie semélpara, ou seja, os indivíduos 

passam por apenas uma estação reprodutiva ao longo da vida e depois morrem. É 

encontrada normalmente em estratos intermediários da mata, mas pode ocorrer também 

no solo (Lima & Wanderley, 2007). A mucilagem presente na inflorescência é uma 

substância macromolecular, de natureza lipídica que, em presença da água, intumesce e 

fica com aspecto viscoso sendo considerado um produto normal do metabolismo de 

algumas plantas (Segecin & Scatena, 2004). Exerce a função de reserva, constituindo-se 

assim, uma reserva útil pela quelagem de nutrientes e evitando a dessecação (Costa, 

1975; Esau, 1977).  

 

(A)  (B) 

Figura 2. Adulto de Plunentis porosus (A) e vista ventral de macho com ovos (B). 

 

3.3- Metodologia de campo 

 

Em novembro de 2010, foram marcados 30 indivíduos de V. bituminosa,, 

encontrados em até dois metros de altura, que apresentavam inflorescência. Em meados 

de agosto de 2011, quando essas bromélias morreram, após a estação reprodutiva, foram 

marcados novos indivíduos com porte similar aos anteriores e na mesma área de estudo. 

Alguns percevejos ainda eram encontrados em bromélias senescentes, por vezes até o 
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ponto em que a bromélia perdia por ressecação o pedúnculo da inflorescência e suas 

folhas.  Em setembro foram encontradas e marcadas 12 bromélias com inflorescência. 

Foram realizadas vistorias semanais, no período reprodutivo, e quinzenais ou mensais, 

no período pós- reprodutivo com o intuito de registrar a abundância dos percevejos ou 

dos organismos a eles associados. Eram registrados a abundância de machos e fêmeas 

com ou sem ovos e ninfas de P. porosus.; seu comportamento (mecanismos de defesa, 

alimentação e localização); a presença dos possíveis inimigos naturais (predadores e 

parasitóides); e, através de fotografias, as fases fenológicas da planta hospedeira em 

botão, flor, fruto e senescente (Figura 3). Em campo, também foram coletados possíveis 

parasitóides, que estavam tentando atacar o percevejo, e ovos que apresentavam indícios 

de parasitismo, para criação e obtenção em laboratório do parasitóide para sua 

identificação. Os parasitóides obtidos foram fixados em álcool 70% e alguns indivíduos 

enviados para identificação ao Dr. Valmir Costa (Instituto Biológico, Campinas, SP). 
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(A) (B) (C)

(D) (E) 

Figura 3. Fenologia de Vriesea bituminosa. Fase de botão fechado (A), de botão aberto (B), 

de flor (C), de fruto (D), e de liberação das sementes para dispersão (E). 

 

 

3.4- Análise de dados 

 

Como o número total de bromélias variou ao longo do estudo, em função da 

disponibilidade encontrada em campo, os dados dos percevejos foram analisados como 

número médio de percevejos por bromélia. A variação numérica dos diferentes estágios 

do percevejo foi descrita através das vistorias periódicas entre outubro de 2010 e abril 

de 2012. Foram realizadas análises de correlação de Pearson entre a abundância dos 

diferentes estádios de ninfas e adultos do percevejo com fatores abióticos: temperatura 

média, precipitação e umidade relativa média; e com fatores bióticos: a fenologia da 
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planta hospedeira ao longo do estudo. Os dados climáticos da área de estudo foram 

obtidos a partir da estação climática automática instalada dentro do PARNASO, numa 

altitude de 950 m. No período em que a estação climática apresentou defeito e não 

coletou os dados climáticos, os dados desse intervalo de tempo foram substituídos pela 

média dos dados do mesmo intervalo de tempo de três anos anteriores (2008, 2009 e 

2010) obtidas pela mesma estação climática do PARNASO. A correlação de Pearson 

foi realizada entre a abundância média mensal dos percevejos e a média mensal da 

temperatura e umidade relativa e o somatório mensal da precipitação utilizando-se do 

programa Statistica 8.0 (STATSOFT Inc., 2009). Já para a correlação de Pearson para a 

fenologia, foram utilizadas as médias mensais da porcentagem de bromélias em cada 

fase fenológica: botão, flor, fruto e senescente. A fase de flor foi caracterizada quando 

havia pelo menos uma flor aberta, a fase de fruto quando havia pelo menos um fruto e 

senescente quando havia pelo menos um fruto com as capsulas abertas para liberar as 

sementes ou um fruto murcho.  

Para descrição da morfologia, indivíduos de diferentes estágios do ciclo de vida 

do percevejo foram coletados e levados para laboratório, onde foram observados em 

lupa e fotografados. Para a descrição do tempo de desenvolvimento foram criadas ninfas 

em laboratório e foi registrado o número de dias que permaneciam em cada estádio. As 

ninfas foram criadas em gaiolas de filó contendo um indivíduo de V. bituminosa com 

inflorescência. O ciclo de vida também foi estimado acompanhando-se, semanalmente, 

ninfas recém-nascidas nas inflorescências de bromélias no campo. Para observar o 

comportamento de alimentação e de localização do percevejo na bromélia, esta foi 

categorizada em botão (1), flor (2), fruto (3), bainha do botão (4), folha (5), pedúnculo 

(6), bainha do pedúnculo (7), tanque (8) e água (9) de acordo com o esquema 

apresentado na figura 4.  
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Figura 4. Esquema dos compartimentos da bromélia: botão (1), flor (2), fruto (3), 

bainha do botão (4), folha (5), pedúnculo (6), bainha do pedúnculo (7), tanque (8) e 

água (9). 

 

A taxa de parasitismo foi calculada a partir de todas as desovas abandonadas 

coletadas nas bromélias vistoriadas no campo. Desse modo, o parasitismo dos ovos não 

seria subestimado, no caso, a desova presa ao macho ainda apresentaria a possibilidade 

de ter mais ovos parasitados. As desovas foram analisadas em lupa para contabilização e 

localização dos ovos parasitados através do padrão de abertura dos ovos (Figura 5A). 

Foi testada a hipótese de que os ovos da periferia são mais parasitados devido à sua 

maior acessibilidade. Para isso, foi calculado no programa estatístico GraphPad Prism 5 

(GRAPHPAD Inc., 2007) um teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e um teste X2 

para avaliar se realmente ocorre um padrão de ataque de acordo com a localização dos 

ovos na desova. Os ovos foram classificados em periféricos, quando possuíam alguma 

região sem contato com outro ovo, e em centrais, quando não possuíam região sem 

contato com outro ovo (Figura 5B). Como existem cerca de dois terços de ovos na 
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periferia e um terço no centro da desova, foi utilizada esta proporção de ovos periféricos 

e centrais para testar a existência ou não de preferência ou susceptibilidade para 

parasitismo. Foi feita também uma correlação de Pearson no programa Statistica 8.0, 

durante os meses que os percevejos estavam presentes no campo, para verificar se existe 

relação entre o parasitismo dos ovos ao longo dos meses com a porcentagem de 

bromélias com adultos do parasitóide e com a abundância de percevejos com ovos 

nessas plantas. 

 

 (A)  (B) 

Figura 5. Esquema do padrão de abertura dos ovos de P. porosus. O ovo da esquerda 

representa um ovo com abertura típica de emergência de ninfa do percevejo e o ovo da 

direita representa um ovo com abertura típica de emergência de um parasitóide (A). 

Esquema mostrando o critério de caracterização de localização dos ovos periféricos 

(escuros) e centrais (claros) na desova (B). 

 

Para observar o possível comportamento interativo de adultos e ninfas foram 

coletados 12 adultos de P. porosus (seis fêmeas e seis machos com ovos) e duas 

bromélias do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, durante um período de estação 

reprodutiva do percevejo (janeiro de 2011). Os percevejos foram distribuídos 

igualmente entre as duas bromélias e estas foram acondicionadas em gaiolas de filó 

instaladas em uma área contígua a um prédio da UFRJ. Durante o mês de janeiro de 

2011, foram realizadas vistorias de 30 minutos/dia em cada bromélia três vezes por 
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semana para observar o comportamento de cuidado dos adultos com a prole. Foram 

totalizadas 20 horas de observação do comportamento dos adultos e ninfas que 

eclodiram, além das vistorias em campo ao longo do estudo.  

Como em algumas bromélias havia formigueiros, próximos ao seu tanque 

central, foi realizado um teste Mann Whitney para observar se há preferência dos 

percevejos ocorrerem em bromélias com ou sem formigueiros. A seleção do local para 

eclosão das ninfas pode ser considerada como um tipo de cuidado parental. Muitas 

espécies escolhem a planta hospedeira de acordo com a presença ou ausência de seus 

inimigos naturais de acordo com a teoria do “espaço livre de inimigos naturais’’ 

(Denno, et al., 1990; Camara, 1997; Ballabeni, et al., 2001). Dentre os predadores 

principais de Coreidae estão as formigas (Kaitala, et al., 2000); e é comum a presença 

de formigueiros no interior de bromélias (e. g. Vesperini et al., 2003). Para analisar se 

P. porosus tem uma preferência na escolha da bromélia de acordo com a presença ou 

ausência de formigueiros, foram utilizados os dados obtidos ao longo das vistorias, 

realizado um teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov paramétrico e realizado o teste 

Mann Whitney.  

 

4-Resultados & Discussão 

 

4.1-Flutuação populacional 

 

a- Variação numérica 

Ao longo das 39 vistorias, foram encontrados 613 adultos de P. porosus, dos 

quais 279 eram fêmeas e 334 machos, sendo 71 machos com ovos. A razão sexual 
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encontrada foi de 1:1,03. Esse desvio para os machos pode ser resultado de uma 

capturabilidade diferenciada entre fêmeas, machos sem ovos e machos com ovos. 

Machos com ovos exibem um comportamento diferente dos machos sem ovos, tendem 

ser mais sedentários e assim seriam mais encontrados, aumentando assim o número total 

de machos encontrados. Corroborando isso, na literatura são encontrados muitos 

estudos sobre o custo energético e diminuição da mobilidade em insetos que exibem 

cuidado parental (Santos & Albuquerque, 2001; Gilbert et al., 2010; Smith, 1977, 

Trivers, 1972, Zen Ang, et al., 2008, Zink, 2002).  

O período de maior abundância de adultos é durante a primavera e o verão, 

período no qual V. bituminosa floresce e frutifica oferecendo recursos alimentares para 

os percevejos. Em 2010, a abundância de fêmeas e machos aumentou bastante entre 

outubro e novembro, atingindo seu primeiro pico populacional, e, posteriormente, entre 

dezembro e fevereiro de 2011, registrou-se seu segundo pico populacional. Em 2011, a 

população foi mais abundante entre setembro e janeiro e os machos sem ovos atingiram 

um pico populacional em novembro. Neste mês, os machos com ovos e as fêmeas 

apresentaram uma diminuição da sua abundância e seus picos populacionais 

coincidiram em outubro e em dezembro (Figura 6). Em maio de 2011 não foi 

encontrado nenhum indivíduo de P. porosus, adulto ou ninfa (Figura 7). As fêmeas 

voltam a ser encontradas, mas em pequeno número, em junho antes dos machos, que 

aparecem em agosto. Nesse período, os poucos indivíduos observados estavam 

presentes em poucos indivíduos de V. bituminosa. Assim, como na estação reprodutiva 

anterior, são observados dois picos populacionais, o primeiro menor que o segundo. No 

entanto, em 2011 os picos estão adiantados em aproximadamente um mês e a 

abundância média por bromélia foi muito maior.  
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Figura 6. Variação mensal na abundância média por bromélia de fêmeas, machos 

e machos com ovos de Plunentis porosus, entre outubro de 2010 e abril de 2012.  

 

Foram contabilizados mais de 1400 ovos e 5000 ninfas. Não foi encontrada 

nenhuma fêmea com ovos, evidenciando, para a espécie, o cuidado paternal exclusivo. 

Assim como os adultos, o período de maior abundância de ninfas foi durante a 

primavera e verão. As ninfas desapareceram em fevereiro de 2011. Foram encontradas 

ninfas em agosto de 2011 em uma V. bituminosa que floresceu mais cedo que as outras 

bromélias. Assim como ocorreu na primeira estação reprodutiva, na segunda estação a 

maior abundância de ninfas foi encontrada entre outubro e janeiro. As ninfas dos 

primeiros estádios foram encontradas em maior abundância, decrescendo em número de 

acordo com o avanço do desenvolvimento. Foi observada uma elevada taxa de 

mortalidade nos primeiros estádios.  
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Figura 7. Variação mensal da abundância média por bromélia do número de 

ovos e de ninfas de Plunentis porosus entre outubro de 2010 e abril de 2012.  

 

No trabalho de Fazolin e colaboradores (2001) com a espécie amazônica 

Thlastocoris laetus (Coreidae), foram observados três picos populacionais. Esse 

percevejo tem como sua planta hospedeira a bromélia Ananas comosus (L) Merril 

(Bromeliaceae), vulgarmente conhecida como abacaxi. Dois picos ocorreram durante a 

fase vegetativa da bromélia (que é longo, de 14 meses) e o terceiro pico, superior aos 

anteriores, ocorreu durante as fases de floração e frutificação. Durante todo o ciclo a 

abundância de ninfas e adultos foi similar, com exceção no último pico onde as ninfas 

foram muito mais abundantes que os adultos. Este padrão pode ser explicado pela 

presença das flores e frutos nesta fase, recursos com maior valor energético para a 

reprodução e o desenvolvimento desse inseto. No caso de P. porosus, houve uma 
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grande diferença na abundância de adultos e ninfas. Foram encontradas até 200 ninfas e, 

no máximo, 25 adultos em uma única bromélia. Assim, como outros coreideos, P. 

porosus ocorre ao longo de todo o ano, mas diferente de outras espécies como 

Leptoglossus clypealis, que pode ter de 2 a 4 gerações por ano (Rice, et al. 1989), P. 

porosus apresenta uma sazonalidade bem marcada com até duas gerações ano.  

 

   b- Fatores abióticos  

Não foram encontrados percevejos em V. bituminosa durante a estação mais seca 

e fria do ano (inverno). Apesar disso, não foi encontrada uma correlação positiva entre a 

abundância total de adultos com precipitação e temperatura. Uma possível explicação 

para esse resultado é o fato de que em fevereiro de 2011 e 2012, mês no qual a 

temperatura está bastante elevada, houve uma brusca diminuição da precipitação, como 

pode ser observado no diagrama climático (Figura 2). Fêmeas e machos sem ovos estão 

em grande abundância, enquanto que nesse mesmo período os machos com ovos 

desapareceram e o número de ninfas diminuiu drasticamente. Os resultados obtidos pela 

correlação indicam que o número de ovos e a precipitação tem uma relação significativa 

positiva. Também foram encontrados resultados significativos positivos para as ninfas 

de estádios mais tardios e períodos de maiores valores de precipitação e temperatura 

(Tabela 1). De fato, o número de ovos começa a aumentar no mesmo período em que os 

valores de precipitação começam a aumentar entre a primavera e verão. A seguir, a 

temperatura também começa a aumentar e são encontradas mais ninfas de estádio de 

desenvolvimento mais avançado.  
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Tabela 1. Correlação de Pearson entre a abundância de P. porosus com precipitação, 

temperatura e umidade relativa entre outubro de 2010 e abril de 2012 (*Valores 

significativos ao nível de 5% e ns valores não significativos, N=19).  

                                   Precipitação (mm)   Temperatura (°C)   Umidade relativa (%)  

______________________________________________________________________ 

Fêmeas                                  0,236 ns                   0,402 ns                     -0,242 ns 

Machos                                  0,187 ns                  0,330 ns                      -0,021 ns 

Machos com ovos                 0,429 ns                   0,014 ns                       0,076 ns 

Total de adultos                   0,293 ns                   0,352 ns                     -0,098 ns 

Ovos                                      0,467 *                     0,022 ns                       0,107 ns 

Ninfa 1                                 0,252 ns                    -0,124 ns                      0,230 ns 

Ninfa 2                                 0,372 ns                    -0,029 ns                      0,234 ns 

Ninfa 3                                 0,602*                        0,533*                        -0,001 ns 

Ninfa 4                                 0,605*                        0,350 ns                      0,213 ns 

Ninfa 5                                 0,454 ns                     0,679*                       -0,163 ns 

Total de ninfas                    0,385 ns                   -0,014 ns                        0,242 ns 

______________________________________________________________________ 

  

Parece ocorrer o fenômeno de quiescência em P. porosus – diminuição das 

atividades metabólicas devido a fatores desfavoráveis de condições ambientais (Tauber 

& Tauber, 1986). Em laboratório, onde a temperatura (média de 25oC) é mais alta do 

que na área de estudo (média de 13 a 23oC), os adultos continuaram em atividade, 

mesmo reduzida, enquanto que adultos em campo eram difíceis de serem encontrados 

durante o inverno. Diferente das regiões temperadas, nos trópicos o crescimento e 

reprodução dos insetos não são restritos a uma estação específica do ano (Wolda, 1988). 
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As estações são mais amenas e podem permitir a continuação dessas funções ao longo 

do ano. Outra característica que favorece a continuação das atividades do inseto nos 

trópicos é a possibilidade de muitas plantas hospedeiras continuarem sempre 

disponíveis. Como o Parque se encontra em domínio tropical, mas é um ambiente de 

altitude, possui características climáticas mais sazonais e similares às de regiões 

temperadas em comparação com áreas de baixa altitude e tropicais. Isso justifica a 

ausência do padrão da presença contínua do inseto ao longo do ano para P. porosus que 

apresentou uma sazonalidade bem marcada entre a primavera e o verão. A maioria dos 

insetos apresenta ciclos estacionais, que podem ser relacionados à maior abundância ou 

qualidade das plantas hospedeiras em determinada estação. Possivelmente, esses 

percevejos são migradores de curta distância, o que possibilita o uso de hospedeiros 

alternativos.  

 

c- Fenologia da planta hospedeira 

Em relação aos fatores bióticos, foi calculada uma correlação de Pearson entre a 

porcentagem de bromélias em cada fase fenológica com a abundância dos percevejos. 

Foram encontrados valores significativos positivos para adultos e ninfas com a fase de 

botão, que realmente ocorre no inicio da estação reprodutiva do percevejo e valores 

significativos negativos para a abundância de adultos e ninfas com a porcentagem de 

bromélias na fase de senescência (Tabela 2).  
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Tabela 2. Correlação de Pearson entre a abundância de adultos e ninfas de P. porosus e 

a porcentagem de bromélias (Vriesea bituminosa) nas diferentes fases fenológicas entre 

outubro de 2010 e abril de 2012. (*Valores significativos ao nível de 1% e ns valores 

não significativos, N=19).   

                                         Machos com ovos       Total de adultos      Total de ninfas 

______________________________________________________________________ 

% de bromélias em: 

Botão                                         0,624 *                        0,569 *                     0,662 * 

Flor                                           -0,146 ns                     -0,091 ns                   0,431 * 

Fruto                                        -0,259 ns                      0,221 ns                  -0,245 ns 

Senescente                                -0,375 *                       -0,550 *                   -0,590 * 

_____________________________________________________________________ 

  

A sincronia entre a abundância de ninfas do percevejo com o período de floração 

da bromélia parece indicar que nesse momento o inseto encontra uma fonte mais 

nutritiva e propícia para o desenvolvimento da sua prole. No período de floração 

também é produzida a mucilagem rica em lipídios que pode estar complementando a 

alimentação das ninfas. Muitos insetos ficam presos nessa mucilagem e morrem 

(Monteiro, submetido). Com o tempo se dissolvem o que pode tornar essa mucilagem 

ainda mais nutritiva. Durante o inverno, quando não eram encontrados indivíduos de V. 

bituminosa com inflorescência ou infrutescência (Figura 8), foram encontrados 40 

adultos, sendo 17 machos sem ovos, 4 com ovos e 19 fêmeas, e 18 ninfas de P. porosus 

em outra espécie de bromélia, Alcantarea imperialis, na mesma área de estudo (Figura 

9). Esta parece ser uma hospedeira secundária, onde o percevejo encontra refúgio e 

alimento de menor qualidade durante a fase vegetativa de V. bituminosa. Esta é uma 
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alternativa que muitos fitófagos encontram para subsistir até a próxima estação 

reprodutiva, como o coreideo Leptoglossus zonatus (Souza & Filho, 1999). A planta 

hospedeira alternativa não parece ser suficiente para reprodução e desenvolvimento, 

mas atuaria, pelo menos, como uma reserva de alimento entre as estações. Não foram 

observados indivíduos da bromélia com formigueiros estabelecidos como foi observado 

em alguns indivíduos de V. bituminosa. A habilidade de passar por longos períodos de 

jejum e seca, migrar curtas distâncias para hospedeiros alternativos e o prolongamento 

de determinados estágios parecem ser adaptações importantes para insetos tropicais que 

não realizam diapausa (Tauber & Tauber, 1986).  

 

 

Figura 8. Porcentagem de bromélias nas diferentes fases fenológicas entre outubro de 2010 

e abril de 2012. As barras verdes representam a fase de botão, as vermelhas de flor, as 

amarelas de fruto e as pretas de senescência. A partir de junho de 2011, novas bromélias 

foram marcadas.  
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Os Coreidae geralmente são polífagos e muitos são pragas de plantações (Xiao 

& Fadamiro, 2009). Schaefer & Mitchell (1983), por exemplo, listaram 28 famílias de 

plantas hospedeiras para o coreídeo L. phyllopus, e três famílias para L. zonatus. Dessas 

plantas hospedeiras disponíveis, muitos coreídeos demonstram preferência por alguma 

espécie (Thum & Costa, 1997). Entretanto, diferente de outras espécies de coreídeos 

que se alimentam de plantas de várias famílias, P. porosus pode ser considerada uma 

espécie especialista por se alimentar apenas de espécies de plantas de uma única família 

(Bromeliaceae). Sua planta hospedeira principal é a bromélia Vriesea bituminosa. Além 

de todas as fases do ciclo de vida do percevejo estarem presentes nessa bromélia, 

durante os meses de floração e frutificação o percevejo é encontrado em maiores 

abundâncias.  

 

 

Figura 9. Foto de Alcantarea imperialis em floração no Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos em junho de 2011. 
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Na primeira estação reprodutiva (2010/11, N=30), o número absoluto total de 

adultos do percevejo foi 276 e de ninfas foi de 1967; já na segunda estação reprodutiva 

(2011/12, N=12), o número de adultos aumentou para 337 e de ninfas 3037. O maior 

número médio de adultos e ninfas por bromélia encontrados na segunda estação 

reprodutiva pode ser resultado da redução da quantidade de bromélias em floração 

disponível e consequentemente uma maior concentração de recursos oferecidos pelas 

bromélias para os insetos. A porcentagem de bromélias marcadas de V. bituminosa 

ocupadas por P. porosus foi de 84% na primeira estação reprodutiva, já na segunda 

estação foi de 100%. Em algumas bromélias foi encontrada uma densidade elevada e 

frequente de adultos e ninfas (Em 2010/11 em 17,24% das bromélias e em 2011/12 em 

25%). Essas bromélias apresentaram sinais de senescência mais cedo do que as outras 

bromélias menos ocupadas (Figura 10). Através da figura 8, podemos observar que na 

segunda estação reprodutiva a fase de senescência ocorreu mais cedo para um maior 

número de bromélias que no ano anterior. É provável que a alta densidade do percevejo 

nessas bromélias exerça um impacto negativo sobre elas, inibindo o desenvolvimento da 

inflorescência, uma vez que em muitas plantas, os botões não abriram e as flores não 

chegaram a formar frutos. Além do esgotamento da bromélia, decorrente da alimentação 

do heteróptero, o dano na planta pode ter sido agravado por outros fatores. Por exemplo, 

alguns coreídeos causam prejuízos à planta ao se alimentar, efetuando punções nos 

frutos, que tornam as hospedeiras mais suscetíveis a outros insetos e a fungos que 

causam a sua deterioração (Monte 1932; Fazolin, et al., 2001).  
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Figura 10. Comparação de uma bromélia senescente com baixa a média concentração de 

P. porosus onde se vê a maioria dos frutos com suas capsulas abertas (esquerda) e outra 

que teve elevada concentração de percevejos (frutos murcharam, sem desenvolver suas 

sementes) ao longo do estudo. 

 

Os coreídeos Thlastocoris laetus e Lybindus dichrous ocorrem na América do 

Sul, sendo a última espécie encontrada só no Brasil. Ambas as espécies se alimentam e 

são pragas da bromélia Ananas comosus (L) Merril (Bromeliaceae), vulgarmente 

conhecido como abacaxi. Os ovos, ninfas e adultos são gregários na planta e quando 

existem mais de 12 a 15 ninfas ou adultos, o fruto não se desenvolve, as folhas 

senescem e a bromélia morre (Couturier, et.al. 1993).  Adultos e ninfas de Thlastocoris 

laetus atacam os frutos e o pedúnculo da infrutescência (talo), e também possuem o 

hábito de sugar folhas, causando amarelecimento intenso, podendo levar as plantas 

jovens dessas bromélias à morte. Quando isso não ocorre, observa-se queda 

significativa da reprodução, em virtude da redução do tamanho dos frutos. É provável 

que o mesmo processo ocorra em V. bituminosa como decorrência do ataque intenso de 

P. porosus. Fazolin et al., (2001) realizaram um experimento em quatro áreas nas quais 

a presença de T. laetus nas bromélias Ananas comosus variou entre as médias, de 11,1% 
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a 0,4% das plantas amostradas. Em todas os cultivares, não foram observados ataques 

do percevejo nas folhas de plantas nos estágios iniciais de desenvolvimento. Tanto os 

adultos como as ninfas de T. laetus, apresentam um comportamento gregário, 

característico em algumas espécies da família Coreidae e que parece ocorrer em P. 

porosus, fazendo com que apenas uma parte das plantas sofra danos, pela alta 

concentração da população.  

 

4.2- Biologia  

 

a- Desenvolvimento de P. porosus - Descrição básica dos estádios:  

Os ovos de P. porosus possuem coloração marrom dourada, são cilíndricos e 

achatados, medindo 2 mm. São depositados em fileiras consecutivas por todo o 

abdomen do macho. As desovas continham em média 20 ovos (N=45, 12< 20 <31, 

DP=3,65) e o período entre a oviposição e a eclosão dos ovos foi de aproximadamente 

25 dias em laboratório. Foram observados cinco estádios de ninfa, número comumente 

encontrado para coreídeos (Xiao & Fadamiro, 2009). No primeiro estádio, as ninfas 

permanecem agregadas, principalmente nas folhas da região do tanque e parecem não se 

alimentar. Esse estádio dura cerca de 3 a 4 dias. As ninfas apresentam o corpo amarelo 

com a cabeça, antenas, aparelho bucal, pernas e detalhes no dorso vermelho brilhante. 

No segundo estádio em diante as ninfas começam a se dispersar cada vez mais pela 

planta, principalmente junto à inflorescência. O tamanho corporal aumenta ligeiramente 

e as partes do corpo que eram vermelho brilhante tornam-se vermelho mais opaco. No 

terceiro estádio, a coloração torna-se escura, variando entre cinza e preto. No quarto 

estádio as tecas alares ficam mais evidentes e a coloração do corpo fica acinzentada. No 

quinto estádio o abdômen fica mais largo com contornos definidos e as tecas alares 
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pretas bem evidentes (Figura 11). O tempo total do período de ovo até adulto é de 

aproximadamente um mês e meio, baseado nos dados das vistorias em campo. Nos 

adultos, é observado um dimorfismo sexual no último segmento abdominal; nas fêmeas 

este apresenta reentrâncias que não são observadas nos machos (Figura 12). 

 

(A) (B)

(C) (D)

(E) (F) 

 

Figura 11. Estádios das ninfas e adulto de Plunentis porosus. Primeiro estádio (A), 

segundo (B), terceiro (C), quarto (D) e quinto (E) das ninfas.  
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(A) (B) 

Figura 12. Foto de uma fêmea (A) e macho (B) de P.porosus 

com destaque no dimorfismo sexual da espécie. 

 

Leptoglossus zonatus ocorre ao longo da América e é considerado praga de 

algumas espécies de plantas. Suas desovas tem em média 32,7 ovos e podem chegar a 

50 ovos. Grimm & Führer (1998) observaram um tempo médio de desenvolvimento do 

estágio de ninfa de 25,62 dias e o tempo médio de eclosão foi de 8,4 dias. Um período 

de tempo muito inferior ao de P. porosus. Já Xiao & Fadamiro (2009), encontraram que 

L. zonatus possui uma média de ovos por desova de 19,4 (mínimo de 15 - máximo de 

32). Em laboratório os ovos demoraram uma média de 14,7 dias para eclodir, tempo 

similar ao de P. porosus. A média do tempo total do desenvolvimento desde do ovo até 

o final do quinto estádio foi de 50 dias. Levin (1980) observou outra espécie com tempo 

de desenvolvimento um pouco menor, Leptoglossus clypealis Heidemann com um 

intervalo de 30-40 dias. Talvez esse ciclo mais curto do que L. zonatus no estudo de 

Xiao & Fadamiro (2008) seja devido à latitude a qual se dá sua distribuição (Estados 

Unidos e México). Essa espécie teria um tempo de desenvolvimento total mais parecido 
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com P. porosus talvez devido ao fato desta espécie ocorrer em um ambiente de altitude 

com temperaturas médias mais amenas similares a ambientes de maiores latitudes.  

 

4.3- Comportamento 

 

a- Mecanismos de defesa 

Os adultos de P. porosus são relativamente crípticos com a inflorescência da 

bromélia, onde normalmente se alimentam. Como defesa secundária exibem a fuga, 

principalmente para o tanque central da planta, podendo se deslocar de frente ou de ré. 

Em alguns casos, foram observados indivíduos se refugiando na água acumulada do 

fundo do tanque e aí permanecendo submersos por algum tempo.  Outro meio de fuga 

observado foi o vôo. A espécie apresenta  boa desenvoltura no vôo, alcançando vários 

metros de distância e altura.  Outro mecanismo secundário de defesa observado foi a 

tanatose, quando o indivíduo era manuseado. Quando caiam na serapilheira, a fuga era 

favorecida em grande parte graças à tanatose juntamente com a camuflagem com o 

substrato. Outra defesa observada foi a retaliação, através da liberação de um líquido 

pelo ânus quando o indivíduo era manuseado. Isso foi observado poucas vezes, em 

diferentes vistorias e diferentes bromélias, com duas fêmeas e um macho com ovos.  

A coloração críptica e a fuga são defesas comuns em coreídeos. Assim como 

outras espécies de coreídeos, P. porosus parece ter boa capacidade de dispersão. Um 

exemplo é Spartocera dentiventris que alcança até 20 metros de distância (Jesus et al. 

2002). Já Canto-Silva (1999) registrou uma distância média menor, de 8,79 ± 0,65 m 

para fêmeas e 8,95 ± 1,23 m para os machos de Amorbus obscuricornis. Não foram 

encontrados registros de outros coreídeos com o comportamento de ejeção de líquidos 
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quando manuseados, podendo esta ser apenas a liberação do excesso de água absorvida 

durante a alimentação dos hemípteros fitófagos sugadores.  

 

b- Localização e Alimentação 

Ao longo das vistorias, os indivíduos foram encontrados com maior frequência 

na inflorescência. Provavelmente, isso se deve ao fato dessa ser uma das principais 

estruturas da bromélia da qual P. porosus se alimenta. Entretanto, dentre os adultos, os 

machos com ovos tiveram maior frequência no tanque, com 72,46% (Figura 13). Esse 

compartimento da bromélia parece representar o local mais protegido na planta. Por isso 

seria o melhor refúgio para os machos com ovos, que ficam mais vulneráveis ao ataque 

de inimigos naturais. Isso sugere que, assim como outras espécies que apresentam 

cuidado parental, durante a guarda dos ovos a alimentação é reduzida para evitar a 

exposição aos inimigos naturais (Santos & Albuquerque, 2001, Smith, 1977, Trivers, 

1972, Zen Ang, et al., 2008, Zink, 2002). Neste caso, ao se manter no tanque, o macho 

fica mais protegido de predadores e parasitóides de ovos. Porém, diferente de outros 

percevejos com cuidado parental, por não ter sua desova fixa no substrato e ser fitófago, 

o macho é capaz de se alimentar mesmo estando refugiado. De modo que, apesar do 

valor nutricional das folhas ser inferior ao dos frutos, o custo ecofisiológico do cuidado 

parental é reduzido em relação a outras espécies com cuidado parental.  É possível 

também que o macho se alimente com frequência da inflorescência ou infrutescência, 

mas se refugie sempre que ameaçado ou nos intervalos de alimentação no fundo da 

bromélia, próximo ao tanque central.  
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Figura 13. Porcentagem de machos sem ovos (M), fêmeas (F) e 

machos com ovos (MO) de P. porosus observados na 

inflorescência e na região do tanque de V. bituminosa no 

PARNASO. As barras pretas representam a estrutura da 

inflorescência e as cinzas a região do tanque da bromélia. 

 

 

O primeiro estádio de ninfas em P. porosus é típicamente agregado, assim como 

em muitas espécies de coreídeos (Xiao & Fadamiro, 2009). O nascimento das ninfas 

sempre foi observado no tanque, no qual 100% das ninfas de primeiro estádio foram 

encontradas (Figura 14). Já as ninfas de segundo estádio foram encontradas 

predominantemente na inflorescência. Uma possível explicação para isso é a maior 

necessidade, em relação aos outros estádios, de um alimento nutricionalmente rico para 

sua sobrevivência nesse período inicial de vida. Assim como outros coreídeos (e.g. 

Leptoglossus zonatus), P. porosus começa a se alimentar apenas no segundo estádio. 

Assim, as ninfas desse estádio buscariam outras partes da bromélia com melhor 
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qualidade nutricional do que as folhas. Os sítios mais frequentados pelas ninfas de 

estádio intermediário são a bainha do botão, botão, flor ou fruto da bromélia onde, da 

mesma forma que no tanque, o acesso dos inimigos naturais é restrito e as ninfas 

conseguem se abrigar e se alimentar ao mesmo tempo. Nessas estruturas ocorre também 

o acúmulo de mucilagem que parece ser utilizada como alimento por P. porosus e 

oferece às ninfas uma maior facilidade de perfurar o alimento. Plunentis porosus exibe 

uma distribuição na planta hospedeira e uma alimentação semelhante a Leptoglossus 

zonatus que é gregária e se alimenta da folha e dos frutos (Grimm & Führer, 1998). 

 

 

Figura 14. Freqüência de cada estádio de ninfa de Plunentis porosus na 

inflorescência ou na região do tanque de Vriesea bituminosa no 

PARNASO. As barras pretas representam a estrutura da inflorescência e 

as cinzas a região do tanque da bromélia. 
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Ao longo dos meses, a abundância dos indivíduos variou em cada 

compartimento da bromélia como pode ser observado nas Figura 15. Com exceção dos 

adultos da primeira estação reprodutiva do trabalho (entre outubro de 2010 e abril de 

2011), a maior abundância de adultos e de ninfas foi encontrada no tanque. No inverno, 

apenas alguns poucos adultos foram encontrados na bromélia e também estavam nesse 

compartimento. Esse sítio, diferente das outras categorias da inflorescência, está sempre 

presente, é fixo ao longo das estações, sendo natural uma maior concentração dos 

indivíduos nessa área de refúgio. Na primeira estação reprodutiva, a maior abundância 

dos adultos foi no fruto, onde ocorreu também a segunda maior abundância, na segunda 

estação reprodutiva. Essa diferença de localização dos adultos entre as duas estações 

reprodutivas pode ser resultado de um erro amostral, já que P. porosus é bastante 

críptico e a imagem de busca para encontrá-lo foi se aperfeiçoando ao longo do estudo. 

A segunda maior abundância para as ninfas foi a bainha do pedúnculo da bromélia. Isso 

pode ser explicado pelo maior número de ninfas ser dos primeiros estádios, e esta 

frequentam mais esse compartimento devido ao acúmulo de mucilagem e ao abrigo 

proporcionado.    
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(A) 

(B) 

Figura 15. Abundância média mensal do total de adultos (A) e total de 

ninfas (B) de Plunentis porosus em cada compartimento de Vriesea 

bituminosa entre outubro de 2010 e abril de 2012. 
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c- comportamento reprodutivo 

Em campo, foi observado apenas um único evento de cópula de P. porosus, que 

ocorreu em folha de Alcantarea imperialis em 08/12/2011 (Figura 16). Em laboratório 

também foi observado um evento de cópula em 05/06/2012 em folha de V. bituminosa 

trazida do PARNASO e mantida com adultos do percevejo em uma gaiola. Em ambos 

os eventos, o macho não possuía ovos e as cópulas duraram horas e eram repetidas 

(neste último casal, durou mais de duas semanas). Este é um mecanismo de guarda da 

paternidade encontrado em muitos insetos, no qual a retenção da fêmea pelo macho 

impede mecanicamente outros machos de copularem e transmitirem seus gametas, 

aumentando a probabilidade da paternidade. O casal em cópula observado em campo foi 

trazido ao laboratório, mas os dois indivíduos morreram poucos dias depois, sem 

ocorrer oviposição. Em relação aos que estavam sendo criados em laboratório, a fêmea 

depositou seus ovos no macho no dia 20/6/12, 15 dias após a cópula.  

O mecanismo de guarda de paternidade através de cópulas repetidas e de longa 

duração, que ocorre em P. porosus, é comum em outras espécies de coreídeos. Outra 

espécie com cuidado paternal, Phyllomorpha laciniata também exibe esses mecanismos 

e suas cópulas podem durar em média entre 20 e 35 horas (Gonzaléz, 2004). Assim 

como Leptoglossus australis e L. clypealis (Yasuda, 1998; Wang & Miller, 2000), é 

possível que P. porosus libere um feromônio para atrair as fêmeas, pois observou-se que 

os machos alongam os últimos segmentos do abdômen e passam as pernas traseiras 

nessa área. Depois disso, a fêmea se aproxima e começa a fazer contato com as antenas 

até ocorrer o evento da cópula.  
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Figura 16. Casal de Plunentis porosus em cópula em 

A.imperialis. 

 

4.4- Parasitismo  

 

Foram analisados 691 ovos, de 31 desovas, e destes a taxa de parasitismo foi de 

13,7%, sendo observada apenas uma espécie de parasitóide, Ooencyrtus sp. 

(Hymenoptera: Encyrtidae) (Figura 17). Das desovas parasitadas (N=9), 45% dos ovos 

estavam parasitados (média de 10,56 ovos parasitados, com desvio padrão de 7,28). Ao 

longo do estudo, foram observados casos de abandono de desova apenas na situação de 

iminência da eclosão das ninfas, porém não podemos afirmar que não existam outras 

causas para o abandono de desovas. A taxa de parasitismo seria influenciada em outras 

situações, como, por exemplo, o abandono de desova antes da eclosão das ninfas e 

consequente parasitismo dos ovos ou ainda o abandono de desova pelo fato desta estar 

parasitada, enquanto apenas desovas não parasitadas seriam mantidas com os machos. 

Considerando a possibilidade de ocorrerem essas situações, é possível então que exista 

uma tendência a superestimar um pouco a taxa real de parasitismo; já que, em ambas as 

situações não consideradas nesse estudo, a taxa de parasitismo nas desovas seria 

elevada. No entanto, não foi esse o resultado obtido. Como foram encontradas poucas 
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desovas parasitadas (13,7%) e destas o número de ovos parasitados não chegou a 50% 

da desova, os dados devem estar refletindo o parasitismo real na população. Ou seja, as 

desovas encontradas e utilizadas no cálculo da taxa de parasitismo provavelmente foram 

abandonadas após a eclosão de todas as ninfas.  

Os dados foram paramétricos pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e, através do 

teste qui-quadrado, foi encontrada uma preferência de parasitismo em relação à posição 

dos ovos na desova, na qual ovos periféricos apresentaram maior taxa de ataque que 

ovos centrais (X2=8,98, p=0,012). Na Tabela 3, podemos observar que o número 

encontrado de ovos periféricos parasitados em todas as desovas foi maior que o 

esperado considerando como periférico dois terços dos ovos em uma desova. Assim, a 

hipótese de que ovos periféricos e centrais são parasitados igualmente, ou seja, dois 

terços na periferia e um terço no centro, foi rejeitada. Por isso, pode-se concluir que 

ovos mais periféricos de P. porosus são mais vulneráveis ao parasitismo por Ooencyrtus 

sp. O parasitóide pode encontrar mais dificuldade para acessar e depositar seus ovos nos 

ovos centrais da desova de P. porosus, devido ao espaço estreito proporcionado pela 

localização dos ovos no macho e a localização deste na região do tanque. Não foi 

observado nenhum caso de defesa ativa pelo macho. Santos & Albuquerque (2001) 

analisaram o parasitismo de ovos em Antiteuchus sepulcralis (Pentatomidae), espécie 

com cuidado maternal, e encontraram uma taxa de parasitismo de 41,5%, muito maior 

que em P. porosus. Assim como em P. porosus, em A. sepulcralis os ovos da periferia 

são significativamente mais parasitados que os ovos centrais.  
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(A)

 (B) 

Figura 17. Ovos de Plunentis porosus parasitados por 

Ooencyrtus sp. (A) e adulto de Ooencyrtus sp. (B). 

 

Tabela 3. Comparação do número absoluto de ovos de P. porosus não 

parasitados, parasitados e total encontrados na periferia e centro das desovas por 

Ooencyrtus sp. 

________________________________________________________________ 

                       Ovos não parasitados     Ovos parasitados          Total de ovos     
________________________________________________________________ 
Periferia                     62                                      53                                115 
Centro                        46                                      13                                 59 
________________________________________________________________ 

0,2mm 

0,5mm 
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Ao longo das vistorias, foram observados, muitas vezes, aglomerados de 

indivíduos de Ooencyrtus sp. sobrevoando algumas bromélias marcadas. Provavelmente 

eram fêmeas do parasitóide procurando machos com ovos de P. porosus para depositar 

seus ovos. Foram obtidas correlações significativas para fêmeas, machos com ovos e 

total de adultos com a porcentagem de bromélias com presença do parasitoide 

Ooencyrtus sp. (Tabela 4). O período com maior frequência desses parasitóides coincide 

com o período de maior abundância de adultos com ovos, entre outubro e janeiro 

(Figura 18). Muito embora cerca de metade das desovas apresente ovos parasitados pelo 

Encyrtidae, a porcentagem geral de parasitismo não chegou a um sexto dos ovos, o que 

indica que esses percevejos possuem um sucesso relativo no cuidado de sua prole.   

Ooencyrtus é um gênero bem representado nos neotrópicos e contem várias 

espécies de parasitóides de ovos de insetos. O gênero está inserido no grupo Encyrtinae, 

tribo Microteryini, subtribo Ooencyrtina por Trjapitzin (1973). Os principais 

hospedeiros de Ooencyrtus pertencem aos grupos Hemiptera e Lepidoptera e 

ocasionalmente Araneae (Noyes, 1985). As espécies tem adultos com aproximadamente 

1 mm de comprimento. Phyllomorpha laciniata, também apresenta uma espécie de 

Ooencyrtus como parasitóide (Reguera & Gomendio, 1999), mas, diferente de P. 

porosus, que apresentou apenas uma espécie de parasitóide, esse coreídeo possui três 

espécies de parasitóide e um hiperparasitóide (Carrasco & Várkonyi, 2012).    
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Tabela 4. Correlação entre porcentagem de bromélias com Ooencyrtus sp. e número de 

percevejos. (*Valores significativos ao nível de 1% e ns valores não significativos, 

N=39). 

______________________________________________________________________  

                                                       % de bromélias com Ooencyrtus sp. 

______________________________________________________________________ 

Fêmeas                  0,575 * 

Machos sem ovos                 0,260 ns 

Machos com ovos                 0,943 * 

Total de adultos                                               0,584 *  

Total de ninfas                                                 0,383 ns   

_______________________________________________________________________ 

 

 

Figura 18. Flutuação populacional de Plunentis porosus e Ooencyrtus sp. com a 

porcentagem de bromélias com presença do parasitóide e a abundância média de macho 

com ovos do percevejo entre dezembro de 2010 e abril de 2012. 
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4.5- Cuidado paternal 

 

O cuidado paternal em P. porosus é restrito à fase de ovo, assim como em outras 

espécies da família (Dreyer, H. & Baumgärtner, 1997; Kaitala & Katvala, 2001). 

Durante as 20 horas de observação dos percevejos em gaiolas localizadas em sítio 

próximo ao laboratório e em média 117 horas de obsevação ao longo das 39 vistorias, 

totalizando aproximadamente de 137 horas de observação, não foi registrado nenhum 

tipo de interação entre adultos e ninfas. Assim como em outras espécies com cuidado 

paternal, o parasitismo parece ser reduzido significativamente através da guarda dos 

ovos propiciando maior sobrevivência das ninfas. Diferente de P. laciniata, P. porosus 

nunca deposita seus ovos na planta hospedeira. Segundo (Kaitala & Smith, 2002), ovos 

de P. laciniata depositados no substrato são completamente parasitados ou predados. 

Plunentis porosus exibe uma proteção maior, depositando seus ovos em co-específicos, 

aumentando as chances de sobrevivência da sua prole.  

Foi observado através das desovas coletadas que a maior parte dos ovos 

sobrevivia e uma minoria era parasitada. De 31 desovas apenas 9 estavam com pelo 

menos um ovo parasitado e destas a média de ovos atacados foi de 45%, ou seja, o 

número de ovos parasitados não chega a metade da desova. Isso indica que o macho 

consegue evitar o encontro com o parasitoide. Como foi visto anteriormente, machos 

com ovos foram encontrados em maior freqüência na região do tanque da bromélia e 

durante as vistorias foram encontrados em menor quantidade do que machos sem ovos e 

fêmeas. Esses dados indicam que o comportamento de machos que carregam ovos é 

diferenciado e proporciona uma maior proteção aos ovos. Contrastando com isso, em P. 

laciniata os ovos são depositados no dorso do macho tornando-os bastante conspícuos. 

Sua visibilidade e vulnerabilidade pelos inimigos naturais é muito maior do que em 
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adultos sem ovos (Gonzaléz, 2004). Em um estudo realizado por Reguera & Gomendio 

(2002) não foram encontradas diferenças significativas entre as taxas de parasitismo de 

ovos depositados na planta hospedeira ou nos machos, indicando que o macho não tem 

tanto sucesso na proteção dos ovos contra o parasitoide quanto o macho de P. porosus. 

A presença de formigueiros dentro das bromélias afetou a distribuição dos 

adultos e consequentemente de ninfas de P. porosus. Foram analisadas as bromélias 

marcadas da primeira estação reprodutiva (2010/11) e destas 31% apresentaram 

formigueiro. Foram encontradas bromélias cujo estabelecimento dos formigueiros foi 

anterior à presença e ocupação de P. porosus e outras cujo estabelecimento dos 

formigueiros foi posterior. As formigas são reconhecidas como predadoras de Coreidae 

e, apesar de não ter sido flagrado nenhum caso de predação durante o estudo, a 

abundância de indivíduos de P. porosus em bromélias com formigueiros foi 

significativamente menor do que em bromélias sem formigueiros (Figura 19).  Isso 

sugere que os adultos estão selecionando suas plantas hospedeiras de acordo com a 

presença de formigas; implicando assim numa forma adicional de cuidado com o tipo de 

ambiente que sua prole vai habitar. Esse tipo de cuidado é comum em insetos visando a 

sobrevivência da prole (Denno, et al., 1990; Camara, 1997; Ballabeni, et al., 2001). 
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Figura 19. Abundância de percevejos adultos de P. 

porosus em bromélias com e sem formigueiros ao 

longo do estudo.  Os dados foram não paramétricos e 

foi utilizado um teste Mann Whitney (U=33; p<0,005; 

N=30). A linha dentro da caixa corresponde à média e 

intervalo entre os pontos mais distantes à amplitude dos 

valores encontrados. 

 

Plunentis porosus tem uma biologia e comportamento de cuidado paternal muito 

semelhantes à espécie européia Phyllomorpha laciniata. Ambas pertencem à mesma 

família e os machos carregam os ovos depositados pelas fêmeas. Em P. laciniata muitos 

dos ovos que o macho carrega não são seus, e essa paternidade incerta é um fator 

importante na seleção e evolução do comportamento da espécie. A planta hospedeira de 

P. laciniata é Paronychia argentea uma herbácea rasteira que ocorre em manchas 

(Kaitala & Smith, 2002). A distribuição de P. porosus em bromélias também permite a 

distribuição de manchas, como no caso de P. laciniata, e seriam interessantes estudos 

comparando as taxas de encontro para as duas espécies. Com uma taxa de encontro 

reduzida, a manutenção do cuidado paternal é dificultada. Em P. laciniata as chances de 
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encontro entre os indivíduos seriam altas e, assim, mesmo que o macho carregue ovos 

que não seus, há a garantia de mais cópulas e de outro macho carregar sua prole, 

compensando, então, carregar os ovos de outros machos. Para compreender melhor o 

cuidado paternal em P. porosus é necessário investigar a paternidade dos ovos para 

esclarecer o grau de parentesco entre os ovos e o macho que os carrega, estudo que está 

em andamento.  

O comportamento reprodutivo de P. porosus deve ser mais estudado, já que o número 

amostral encontrado foi muito pequeno (apenas dois eventos de cópula) para tirar 

conclusões. Entretanto, a partir dos dados obtidos, podemos inferir que o fato dos 

machos não possuírem ovos no momento da cópula pode indicar que a presença de ovos 

no macho não é uma condição para a cópula. A melhor hipótese para explicar o 

comportamento de cuidado paternal seria então a Hipótese da Maior Fecundidade, já 

que o macho permite a oviposição nos esternitos abdominais, liberando a fêmea dos 

gastos energéticos do cuidado parental e permitindo que ela realize um maior número de 

eventos reprodutivos com outros machos. Para contornar a incerteza da paternidade, o 

macho de P. porosus também exibe como mecanismo de guarda de paternidade cópulas 

duradouras, como foi observado em dois casos ao longo do estudo. O Princípio de 

Handicap seria aplicado no caso das fêmeas preferirem copular com machos que 

carregam ovos. Isso não foi observado neste estudo, e nesse caso, as fêmeas seriam 

atraídas por machos que carregam ovos, já que, estes estariam demonstrando sua 

capacidade de proteger os ovos e assim uma boa qualidade genética.    
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5-Conclusões   

 

A dinâmica populacional de P. porosus parece ser resultado principalmente de 

uma sazonalidade bem definida, assim como é observado para a maioria dos insetos.  

No entanto, durante a estação reprodutiva, parece ocorrer uma elevada influência por 

fatores denso-dependentes. Além dos inimigos naturais serem mais abundantes nesse 

período, a disponibilidade da inflorescência na planta hospedeira parece ser essencial 

para P. porosus. A sincronia temporal entre a abundância de P. porosus e a 

inflorescência de V. bituminosa revela sua dependência por esse fator biótico.  Assim, 

os fatores abióticos e bióticos estão atuando de forma direta e indireta na população do 

percevejo, já que a bromélia e inimigos naturais também são afetados pelos fatores 

climáticos. Após esse período de maior abundância, parece ocorrer um esgotamento do 

recurso utilizado. As bromélias atingiram a senescência mais cedo quando havia uma 

maior exploração dos percevejos, como foi visto em 2012.   

Uma importante e rara característica na biologia da espécie é o comportamento 

das fêmeas sempre depositarem seus ovos nos esternitos abdominais dos machos. A 

espécie apresenta um ciclo de vida e comportamento de defesa comuns dentro da 

família. Como sua planta hospedeira é uma bromélia, possuem um local de refúgio 

muito bem estruturado. A região da inflorescência e do tanque foi onde adultos e ninfas 

foram mais encontrados ao longo do estudo. Foi encontrado o parasitóide de ovos, 

Ooencyrtus sp. A taxa de parasitismo foi de 13,7%. Comparando com outras espécies 

de hemípteros com cuidado de ovos, a taxa de parasitismo é reduzida, indicando um 

sucesso no cuidado parental. A eficiência do cuidado paternal de P. porosus é reforçada 

também pelo fato do parasitismo nas desovas atacadas não chegar a metade dos ovos 



91 
 

(45%) e pelos ovos na desova não serem atacados indiscriminadamente; uma vez que 

são encontrados menos ovos parasitados na região central da desova.  

O cuidado paternal é restrito à fase de ovo. A proteção dos ovos realizada pelo 

macho pode ser observada pelo seu comportamento diferenciado das fêmeas e machos 

sem ovos. Sua localização é predominantemente na região do tanque da bromélia 

(72%), onde encontra refúgio. Além disso, parece ocorrer uma distribuição nas plantas 

hospedeiras baseada na preferência por bromélias sem a presença de formigueiros. Essa 

seleção do local para eclosão das ninfas previne a predação destas e aumenta suas 

chances de sobrevivência. Plunentis porosus, assim como diversas espécies que exibem 

cuidado parental, está inserida em um sistema complexo de interações. Os custos 

energéticos associados ao cuidado parental parecem ser minimizados nessa espécie, já 

que a bromélia oferece um refúgio relativamente seguro contra intempéries e contra 

inimigos naturais devido à mucilagem presente, tornando o macho com ovos menos 

vulnerável. Além disso, nada impede o macho que carrega os ovos de se alimentar 

durante o cuidado, já que ele é fitófago e se encontra na sua planta hospedeira, diferente 

de outras espécies com cuidado parental que são predadoras por exemplo e tem que 

buscar alimento (Santos & Albuquerque, 2001, Gilbert et al., 2010; Smith, 1977, 

Trivers, 1972, Zen Ang, et al., 2008, Zink, 2002). Plunentis porosus é um bom modelo 

para estudos sobre o desenvolvimento e a evolução do comportamento paternal e mais 

estudos devem ser realizados a partir dos dados desvendados nesse trabalho. 
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