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•Relações entre formigas e plantas

Formigas e nectários extra-florais



Nectários extra-florais

Família Malpighiaceae

Stigmaphyllon puberulumStigmaphyllon puberulum



Nectários extra-florais

•Atraem diversos animais



Herbívoros •Besouros



Herbívoros •Besouros

•Aranhas
Predadores

•Vespas



Hibiscus pernambucensis
(M l )(Malvaceae)

- Arbusto

- Restingas e bordas de mangue

-1-5 Nectários extra-florais1 5 Nectários extra florais 



PPergunta

Um aumento na produção de néctar extra-floral emUm aumento na produção de néctar extra floral em 
H. pernambucensis pode ser uma resposta de defesa 
induzida por herbívoros ? 
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Hipótese

Um dano causado na folha, simulando herbivoria, 
irá induzir um aumento na produção de néctar extra-floral



Métodos

Praia do Guarauzinho, Estação Ecológica de Juréia-Itatins, São Paulo
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Experimento
Folha apical

Ramos secundáriosRamos secundários

Ramo principal



Experimento

Folha Controle Folha Tratamento

Corte de 3 x 3 cmCorte de 3 x 3 cm



Experimento

•Retirada de formigasg

•Néctar extra-floral

•Proteção contra 
insetos e chuva



•Coleta de néctar extra-floral

•Após 24 h.p

•Capilar de vidro

•Altura da coluna de 
néctar extra-floral

•Volume de néctar



Resultados

p < 0,69 



Resultados

p < 0,69 

Volume de néctar extra-floral produzido em Hibiscus pernambucensis em folhas controle (sem 
dano foliar) e tratamento (com dano foliar) após 24 h.



9 Tratamento > Controle

6 Controle > Tratamento

1 Controle = Tratamento1 Controle = Tratamento

2 Sem néctar



Colpas (2004)

•Velocidade de produção

Colpas, F.T. 2004. Efeito de danos mecânicos simulando herbivoria sobre a produção de néctar e o recrutamento de formigas em Inga laterifolia
(Leguminosae: Mimosoideae). In: Livro do curso de campo Ecologia da Floresta Amazônica (G. Machado & P. De Marco, eds.). Manaus: PDBFF/INPA. 
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Ambiente de restinga

•Solo arenoso

•SalinidadeSalinidade



Qualidade do néctar

•AçúcaresAçúcares
•Aminoácidos



ConclusãoConclusão

• Volume de néctar extra-floralVolume de néctar extra floral

• Velocidade de produção de néctarVelocidade de produção de néctar

• Qualidade do néctar• Qualidade do néctar
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