
Flavonóides
40%

Terpenóides
20%

Outros compostos
16%

Lignanos
10%

Esteróides
7%

Compostos aromáticos
7%

É provável que você tenha dito não para segunda resposta, e faz muito sentido.

Sim? E você já viu alguma folha dessa 
planta sendo comida por algum inseto?

Não existe nenhum animal que consiga se alimentar  de Cicas? SIIIIMMMM!

Esses compostos podem provocar muitas
reações desagradáveis para os possíveis
predadores. Por isso, dificilmente você
verá algum animal se alimentando dela.

Uma borboleta...

Quais compostos elas produzem?

Muito utilizadas em jardins de prédios ou em parques, as
Cicas são astutas em produção de componentes de
defesa. Os compostos produzidos pelas Cicas, tem a
finalidade de repelir possíveis animais herbívoros.
Assim ela consegue preservar as suas estruturas e se
reproduzir.

Quem come Cicas?

Você já viu uma dessas?

Sai fora!



Elas estão adaptadas e conseguem
"guardar" essas toxinas e utiliza-las a seu
favor quando adultas. Geralmente as
células do intestino das lagartas ficam
encarregadas em estocar essas toxinas.

Você conhecia essa curiosa relação entre as 
Cicas e essas borboletas?

Eumaeus godartii

As lagartas do gênero Eumaeus têm uma preferência
alimentar por plantas do grupo das Cicas, elas só se 

alimentam dessa planta. Apesar do grande número de 
toxinas presentes nas Cicas, para as lagartas Eumaeus 

elas são inofensivas.

A curiosa dieta das borboletas Eumaeus

Muitos predadores podem tentar capturá-las, mas 
ao morde-las, acabam por jogá-las fora devido ao

gosto que as toxinas provocam. Assim, as borboletas
podem ficar livres e continuarem a se reproduzir.

Um dos compostos
responsáveis por essa

reação é a Cicasina. 
Essas borboletas ocorrem no Brasil?  Há
relatos de pessoas terem avistado essas

borboletas no Norte do país, mas elas são
predominantes na América Central e Norte.

Eumaeus atala

Para saber mais sobre outras espécies de Eumaeus acesse: https://butterfliesofamerica.com/t/Eumaeus_a.htm
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