Influência da granulometria do solo na eficiência de captura de presas por larvas
da formiga-leão Myrmeleon brasiliensis (Neuroptera: Myrmeleontidae)
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Entretanto, condições abióticas, como

sobrevivência

e

umidade, temperatura e granulometria

reprodução (Farji-Brener 2003). Neste
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funis cônicos, com 2 a 5 cm de diâmetro
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(Scharf & Ovadia 2006). A proporção
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1

tamanhos provavelmente não é um fator

finos a frequência de fuga das presas
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homogêneo e composto em sua maioria

grossos. Adicionalmente, quando as
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que as larvas preferem substratos finos

ou igual a 1 mm, e o substrato grosso

porque a eficiência de captura de presas
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menores ou iguais a 2 mm. Três
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tamanho dos funis diferia entre os dois

Myrmecinae), de aproximadamente 4

substratos. Para tanto, foi utilizado o
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teste de Mann-Whitney.

sp.

a cada uma das larvas. Cada formiga era
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Resultados

que caísse naturalmente no mesmo. A

A frequência de fuga das presas

eficiência de captura em cada substrato

foi maior no substrato grosso do que no

foi avaliada pela frequência de fuga das

substrato fino (teste exato de Fisher,

presas, o tempo gasto para fuga (quando

p=0,02). Nenhuma das 28 formigas

esta ocorria) e os tempos de percepção e

ofertadas às larvas no substrato fino

subjugação da presa pela larva. O tempo

fugiu, enquanto 27,6% das 21 formigas

de percepção foi considerado como o

ofertadas às larvas no substrato grosso

primeiro movimento das mandíbulas da

conseguiram escapar após terem caído

larva

pelo

no funil. O tempo que as formigas

observador, após a queda da presa no

levaram para escapar variou de 5 a 138

funil. O tempo de subjugação era

s, sendo, em média, 29 s. Todos os funis

contado a partir do momento que a larva

de onde as formigas escaparam eram

percebia a presença da presa (tempo de

menores que o tamanho médio dos funis

percepção) até a presa capturada ficar

nos dois substratos (diâmetro = 27,0 ± 5

imóvel ou ser total ou parcialmente

mm), aparentavam ser mais rasos e

enterrada.

possuíam muitos partículas grossas de

na

areia,

perceptível
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areia no seu interior. Os demais funis,

Figura 1). O tempo de subjugação da

tanto no substrato fino quanto no

presa pela larva também foi similar nos

grosso, possuíam paredes compostas

dois substratos (t=1,19; g.l.=45; p=0,11;

predominantemente por substrato fino.

Figura 2). Já o diâmetro dos funis foi

O tempo de percepção da presa

menor no substrato grosso quando

pelas larvas foi semelhante no substrato

comparado ao substrato fino (U=179;

fino e grosso (U=270; n=49; p=0,63;

n=49; p =0,02; Figura 3).
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Figura 1. Tempo de percepção da presa pelas larvas da formiga-leão Myrmeleon brasiliensis em dois
tipos de substrato. O tempo de percepção foi considerado como a primeira movimentação perceptível das
mandíbulas da larva, depois da presa cair no funil. O quadrado corresponde à mediana, a caixa aos quartis
e as barras aos valores mínimo e máximo.
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Figura 2. Tempo de subjugação da presa pelas larvas da formiga-leão Myrmeleon brasiliensis em dois
tipos de substrato. O quadrado corresponde à mediana, a caixa aos quartis e as barras aos valores mínimo
e máximo.
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Figura 3. Diâmetro do funil das larvas da formiga-leão Myrmeleon brasiliensis em dois tipos de
substrato. O quadrado corresponde à mediana, a caixa aos quartis e as barras aos valores mínimo e
máximo.
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gasto de energia para a sua construção

Discussão
O fato da frequência de fuga das

(Devetak et al. 2005).

presas ter sido maior no substrato

A semelhança encontrada entre

grosso corrobora a hipótese de que

os tempos de percepção e subjugação

neste substrato a eficiência de captura é

das presas pelas larvas nos dois

mais baixa, o que pode explicar a

substratos pode ser explicada pelo fato

preferência das larvas da formiga-leão

dos funis nos dois substratos terem

Myrmeleon brasiliensis por substratos

apresentado

mais

A

construídas com areia fina. Como a

probabilidade de fuga das presas no

espessura das partículas da parede

substrato grosso pode estar relacionada

interna dos funis é aparentemente

com o formato dos funis (Farji-Brener

similar nos dois tipos de substrato, a

2003).

a

movimentação de queda de areia, que é

são

o que faz com que a larva perceba a

a

presa, além de dificultar a sua fuga,

presas

também deveria ser similar. Entretanto,

finos
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o
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dos
que
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e

funis
influenciam

captura

de

paredes

internas

(Lomascolo &Farji-Brener 2001), funis

diferenças

menores e mais rasos aumentam a

substrato podem ter causado a maior

capacidade de escape de presas. De

variação

fato, a chance de fuga das formigas

percepção das presas pelas larvas no

aumenta

conseguem

substrato fino devido ao maior diâmetro

colocar as pernas para fora do funil

e profundidade dos funis (Figura 1). Em

(Farji-Brener 2003). Funis construídos

geral, presas demoram mais para sair de

em substratos grossos são menores em

um funil mais profundo do que de um

diâmetro e menos profundos que os

funil mais raso (Farji-Brener 2003). No

funis construídos em substratos finos

substrato grosso, como os funis eram

(Figura 3), pois o esforço para construir

menores e provavelmente mais rasos, se

um funil no substrato grosso é maior

as larvas não percebessem a presa

(Farji-Brener 2003). Portanto, muitos

rapidamente, as formigas saíam do funil

dos funis construídos em substratos

sem serem detectadas. Já no substrato

grossos, além de serem pouco eficientes

fino, o maior tempo de permanência das

na captura de presas, requerem um alto

presas no funil pode permitir maior

quando

elas

na

granulometria

observada

no

tempo

do

de
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