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RESUMO 

Ao desvendar fontes de diversidade biológica e entender quais processos podem ser 

responsáveis por mantê-la nos ecossistemas, a caracterização de comunidades biológicas pode 

contribuir com o correto manejo de paisagens antropizadas e restauração dos ambientes 

naturais. Borboletas são excelentes indicadoras ambientais e têm sido consideravelmente 

monitoradas para acessar parâmetros ecológicos, avaliar o estado de conservação de áreas 

naturais e verificar efeitos da fragmentação e perda de habitat sob suas comunidades. Além de 

acessar o impacto ecológico da modificação desses ambientes, esse tipo de trabalho pode 

fornecer características importantes para incorporar à modelagem e predição do impacto das 

mudanças climáticas na biodiversidade. Aqui, realizamos o monitoramento trimestral, por um 

ano, de borboletas da Reserva Biológica Saltinho, em Pernambuco, totalizando 4 campanhas. 

Foram dispostas, trimestralmente, 4 armadilhas do tipo Van Someren Rydon, para amostragem 

das borboletas frugívoras, em cada uma das 5 unidades amostrais da UC. Para a mesma unidade 

amostral, além de variarem de altura (duas à nível de sub-bosque e duas à nível de dossel), as 

armadilhas estavam à 50 m uma da outra. Para amostragem de nectarívoras, realizamos coleta 

ativa através da rede entomológica por 30 minutos por dia de coleta em cada unidade amostral. 

Caracterizamos as espécies ocorrentes e suas variações no tempo e espaço, de forma a auxiliar 

à gestão a partir da atualização de informações, ainda inexistentes para esse grupo taxonômico 

na região. Amostramos ao todo 383 indivíduos, representantes de 96 espécies. Cinco das seis 

famílias de borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea) foram coletadas na UC, Nymphalidae teve 

a maior riqueza e abundância, Pieridae a menor riqueza e Hesperiidae a menor abundância. 

Observamos diferenças na composição das comunidades entre os períodos de seca e pós-seca, 

seca e pós-chuva e pós-seca e pós-chuva. Não detectamos variação nas riquezas e abundância 

entre períodos e entre unidades amostrais. Algumas espécies são bioindicadoras de boa 

qualidade ambiental e foram encontradas em áreas próximas ao rio, como Morpho helenor, 

Pareuptychia ocirrhoe e Scada sp. No geral, há diversidade da fauna de borboletas e flora 

evidente nas áreas de mata fechada próximas ao açude e corpos d ́água, sendo habitats 

importantes para conservação. Além de visar contribuir com a gestão da REBIO Saltinho, para 

a popularização do conhecimento científico gerado, estamos produzindo o guia de espécies, 

caixas entomológicas com espécimes coletados (uma será doada à UC) e folders sobre as 

espécies encontradas e importância ecológica da biodiversidade local e regional. 

PALAVRAS-CHAVE: Lepidoptera; REBIO Saltinho; Ecologia de Comunidades; 

Sazonalidade.  



 

ABSTRACT 

By unraveling biodiversity sources and understanding the processes which can be 

responsible for keeping it on the ecosystems, the characterization of biological communities 

can contribute to the correct management of natural landscapes and environment restauration. 

Butterflies are excellent bioindicators and have been considered monitored to access ecological 

parameters, to assess the state of conservation of natural areas and to verify the effects of 

fragmentation and habitat loss. Monitoring and analyzing community changes at various time 

scales can be useful to, in addition to access the ecological impact of these changing 

environments, provide important features to incorporate into species modelling and forecasting 

the impact of climate change on biodiversity. In this work, we carried out a quarterly 

monitoring, with the duration of one year, of butterflies from the Saltinho Biological Reserve, 

in Pernambuco. We characterized the occurring species and their variations in time and space, 

in order to help the reserve’s managing by updating of information, non-existent for this 

taxonomic group in the region. We sampled a total of 383 individuals, representing 96 species. 

Five of the six butterfly families (Lepidoptera: Papilionoidea) were collected in the 

conservation unit. Nymphalidae had the highest richness and abundance, Pieridae the lowest 

richness and Hesperiidae the lowest abundance. We observed differences in community 

composition between dry and post-dry, dry and post-rain and post-dry and post-rain seasons. 

We did not detect differences on richness and abundance between periods and, also, between 

sample units. Some species are bioindicators of high environmental quality and they were all 

by the areas close to the river, such as Morpho helenor, Pareuptychia ocirrhe and Scada sp. In 

general, there is a diversity of butterfly fauna and flora in the closed forest areas and the ones 

close to the water bodies, those being important habitats for conservation. In addition to 

contributing to the management of REBIO Saltinho, for the popularization of the scientific 

knowledge, we are producing a species guide, entomological collections with collected 

specimens (one will be donated to the C.U.) and folders of the species found and the ecological 

importance of local and regional biodiversity. 

KEYWORDS: Lepidoptera; REBIO Saltinho; Community Ecology; Seasonality. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma comunidade ecológica é definida por um conjunto de populações, de diferentes 

espécies, convivendo no tempo e espaço, interagindo de várias maneiras (RICKLEFS; 

RELYEA, 2018). A Ecologia de Comunidades busca entender como e quais grupos de espécies 

estão distribuídos na natureza, além de como são influenciados pelas características abióticas e 

bióticas (interações interespecíficas) do ambiente (BEGON; TOWNSEND; HARPER, 2006). 

Ao caracterizar comunidades, podemos desde desvendar fontes de diversidade biológica a 

entender processos que podem estar sendo responsáveis por mantê-la em ecossistemas alterados 

e fragmentados (MORIN, 1999). Assim, o estudo dos sistemas ecológicos pode contribuir com 

o correto manejo de paisagens antropizadas e restauração de comunidades naturais (MORIN, 

1999). 

Comunidades de borboletas, especialmente as frugívoras, têm sido consideravelmente 

monitoradas com a finalidade de acessar parâmetros ecológicos, avaliar o estado de 

conservação de áreas naturais, efeitos da fragmentação e perda de habitat (UEHARA-PRADO; 

BROWN; FREITAS, 2007; DEVRIES; WALLA, 2001; DAILY; EHRLICH, 1995). Isso 

acontece, pois algumas características desses animais favorecem seu uso como indicadores 

biológicos. Santos et al. (2016) destacam cinco delas: (1) possuem ciclo de vida curto, variando 

de poucos meses a um ano, assim respostas à variação ambiental são detectadas mais 

rapidamente; (2) têm amostragem facilitada, já que as borboletas frugívoras podem ser 

capturadas pelo uso de armadilhas, que dispensam habilidades individuais de coleta; (3) são 

relativamente fáceis de identificar; (4) possuem relação com as plantas hospedeiras e algumas 

podem apresentar especificidade à determinada família de plantas, com relação à alimentação, 

sendo boas indicadoras da composição vegetal do ambiente; e (5) são sensíveis a mudanças 

ambientais, como algumas espécies ocorrem apenas em locais mais fechados e sombreados, 

outras em regiões abertas e ensolaradas, a partir do estudo da composição de comunidades ao 

longo do tempo, podem se detectar mudanças estruturais do habitat. 

Considerando o clima e as estações alternadas, marcadas especialmente em ambientes 

temperados, a atividade dos organismos pode apresentar padrões sazonais, observável 

principalmente em espécies com várias gerações ao ano (GRØTAN, 2012). O monitoramento 

e a análise de mudanças na estrutura da comunidade em variadas escalas temporais podem ser 

úteis para acessar o impacto ecológico da modificação dos ambientes naturais, além de fornecer 

características importantes para incorporar ao modelagem e predição do impacto das mudanças 

climáticas na biodiversidade (GRØTAN, 2012). 
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Apesar da sazonalidade nos trópicos ser bem reduzida, quando em comparação as zonas 

temperadas, existem marcadas temporadas secas e chuvosas nessas regiões que podem afetar a 

abundância e composição das espécies (WOLDA, 1988; GRØTAN, 2012). Nos períodos 

chuvosos a produção primária é maior, devido a maior disponibilidade de recursos no solo, e, 

consequentemente, os insetos herbívoros são beneficiados com a maior quantidade de folhas, 

flores e frutos (OLIVEIRA, 1998; HAMER et al., 2005).  

A Mata Atlântica conta com florestas ombrófilas densa e aberta, ombrófila 

semidecidual, além de mangues, restingas e brejos de altitude (IBGE, 2019). Apesar de ser uma 

das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta, é o bioma mais ameaçado do Brasil. Nele se 

encontram 3 dos maiores centros urbanos do continente sul-americano e 72% da população 

brasileira (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2019). Atualmente, restam apenas 13% 

da sua vegetação original (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2021). No último 

Atlas dos Remanescentes, referente ao período de 2019 a 2020, foi constatado uma redução de 

9% na taxa de desmatamento em relação ao período de 2018 a 2019 (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA; INPE, 2021). As florestas remanescentes desse bioma estão contidas em 

fragmentos com 10 a 100 km² de área, os quais, sofrem forte exposição à: exploração predatória 

dos recursos naturais, velhas práticas não sustentáveis de agropecuária, industrialização, 

expansão urbana desordenada, além do consumo excessivo, produção de lixo e poluição 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2019). 

Apesar de ser o bioma com maior esforço de proteção ambiental, com ao todo 154 

unidades de conservação (UCs) de proteção integral e uso sustentável, a distribuição dessas 

UCs é desigual no bioma e resulta em deficiências na proteção efetiva de sua fauna e flora 

(TABARELLI et al., 2012). O bioma possui cinco centros de endemismo: Brejos Nordestinos, 

Pernambuco, Bahia, Diamantina e Serra do Mar, os quais, a priori, foram definidos com base 

na biogeografia de borboletas (BROWN, 1997; TABARELLI et al., 2012).  Entretanto, a 

grande maioria das áreas protegidas estão nas regiões com mais de 1600m de altitude, não 

englobando boa parte dos centros endêmicos, os quais localizam-se majoritariamente em 

regiões com altitudes menores que 100m àquelas com até 1200m (TABARELLI et al., 2012). 

Na região nordeste, problemas como a falta de pesquisa básica sobre a fauna e flora das 

Unidades de Conservação, impedimento de manejo efetivo e a intensa atividade agropecuária 

em seu entorno, têm dificultado a gestão e execução de atividades previstas nos planos de 

manejo e necessárias para a conservação da biodiversidade (APNE 2015). A Reserva Biológica  

(REBIO) Saltinho está localizada no centro de endemismo de Pernambuco e representa um dos 
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últimos remanescentes da Mata Atlântica desse mesmo estado.  A unidade conta com a presença 

de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, apresentando grande importância para 

conservação da biodiversidade local (IBAMA, 2002).  

Nesse trabalho, realizamos o monitoramento rápido de borboletas (Lepidoptera: 

Papilionoidea) da Rebio Saltinho. Caracterizamos as espécies ocorrentes e suas variações no 

tempo e espaço, de forma a auxiliar à gestão a partir da atualização de informações, ainda 

inexistentes, na Rebio e região, para esse grupo taxonômico. Além da lista de espécies, 

esperamos encontrar maiores valores de riqueza e abundância de borboletas nos períodos de 

chuva do que em períodos secos, dada a maior quantidade de recursos desse período e aumento 

da umidade relativa do ar, a qual favorece o desenvolvimento e sobrevivência desses insetos, 

pela não-dessecação e desidratação (WOLDA, 1988; HAMER et al., 2005). Da mesma forma, 

com relação à distribuição espacial, esperamos encontrar maior quantidade de indivíduos e bons 

indicadores ambientais nas unidades amostrais de mata fechada e mais próximas do riacho, que 

corta a unidade, e menos próximas da borda e as fazendas que a cercam. 

2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho foi o de caracterizar a comunidade de borboletas da 

Reserva Biológica Saltinho (Tamandaré-PE). 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos consistiram em: (1) monitorar as espécies de borboletas da Reserva; 

(2) Verificar a influência da variação temporal (períodos seco, pós-seca, chuvoso e pós-chuva) 

na riqueza, abundância e na composição de espécies e (3) Verificar se existe diferença na 

riqueza, abundância e composição de espécies entre as diferentes unidades amostrais, de forma 

a analisar se a proximidade com estrada, fazenda e/ou com corpos d’agua têm alguma influência 

sobre esses parâmetros. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 3.1 ÁREA DE ESTUDO 

A Reserva Biológica Saltinho era um antigo engenho, que em 1983 se tornou Unidade 

de Conservação (UC) de proteção integral, e está localizada à aproximadamente 100 km do sul-

sudoeste da capital de Pernambuco, Recife. O clima da região, de acordo com dados 

disponibilizados pelo INMET (2019), tem temperaturas médias anuais, entre 24 e 26°C, e 

pluviosidade total anual variando de 1.800 a 2.000 mm. Os solos são profundos, bem drenados, 
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porosos, friáveis quando úmidos e de textura argilosa. A reserva conta com o Riacho Saltinho, 

que deu origem ao seu nome, inclusive esse riacho é barrado em um açude, que abastece parte 

da cidade de Tamandaré, e deságua em uma cachoeira (Bulha d’Água), no limite leste da sua 

área (IBAMA, 2002). 

A REBIO Saltinho é constituída de 548 hectares de áreas de Floresta Ombrófila Densa 

de Terras Baixas e Aluvial e áreas experimentais de recomposição vegetal. Atualmente, a mata 

encontra-se em um estágio adiantado de regeneração ambiental, com medidas de dossel 

variando entre 20 e 25 metros para a maioria dos indivíduos e contendo outros com mais de 40 

metros de altura (IBAMA, 2002). A área da reserva ainda abrange manguezais, campos salinos 

e restingas, porém, essas áreas são majoritariamente encontradas no seu entorno, região que 

vem sendo destruída por deposição de lixo, pelo próprio município (IBAMA,2002). 

Atualmente, a reserva é atravessada por uma rodovia estadual, a PE-060 e circundada por 

propriedades de monoculturas, cana-de-açúcar e seringais, principalmente, além de estar 

próxima às principais praias do litoral sul do estado (FIGURA 1).  

Figura 1 – Mapa de localização da Reserva Biológica Saltinho, Tamandaré, Pernambuco, com informações do 

uso de cobertura da terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa de autoria própria confeccionado no Software Quantum Gis. Os dados de uso e cobertura de terra 

foram obtidos a partir do projeto MapBiomas (2022)  
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Com relação ao seu relevo, a REBIO Saltinho apresenta uma morfologia muito 

irregular, com superfície variando de plana a suavemente ondulada. Há uma maior quantidade 

de vales na porção norte-noroeste da reserva, enquanto sua porção sudeste tem morfologia mais 

planar. A altitude máxima dos morros é aproximadamente de 155 m (FIGURA 2). 

Figura 2 – Mapa hipsométrico da Reserva Biológica Saltinho, Tamandaré, Pernambuco, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa de autoria própria confeccionado no Software Quantum Gis. Os modelos digitais de elevação foram 

obtidos a partir do Earth Explorer, plataforma do Serviço Geológico dos Estados Unidos e são referentes à 

Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM), as imagens possuem resolução espacial de 30 metros. 

3.2 COLETAS BIOLÓGICAS 

Para realização das coletas, foram aleatorizados cinco transectos, aqui tratados como 

unidades amostrais (UA), de 200 m distanciados por no mínimo 1 km (FIGURA 3). A primeira 

unidade amostral (U1), consistia em uma região de borda de estrada, a PE-060. As U2, U3 e 

U4 consistiam em regiões de mata fechada alta, sendo a U3 próxima ao rio que corta a região. 

A U5 é localizada no limite da Reserva, com uma área rural urbanizada, esse ponto também se 

localiza proximamente à um ponto turístico bem movimentado. 

Como as borboletas podem ser separadas em duas guildas quanto à alimentação dos 

adultos, nectarívoras (néctar e pólen) e frugívoras (frutos em decomposição, exsudatos) 

(DEVRIES et al. 1997), unimos dois métodos de coleta (Figura 4). Para amostragem das 
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borboletas frugívoras, em cada transecto foram dispostas quatro armadilhas do tipo Van 

Someren Rydon, totalizando 20 armadilhas em toda região da UC. Para a mesma unidade 

amostral, além de variarem de altura (duas em nível de sub-bosque e duas em nível de dossel), 

as armadilhas ficavam à 50 m uma da outra. O atrativo utilizado consistia em uma mistura de 

bananas e caldo de cana-de-açúcar, fermentado por 48h. Para amostragem de nectarívoras, 

realizamos coleta ativa através da rede entomológica por 30 minutos ao longo de cada transecto, 

4 dias por campanha. 

Figura 3 – Registros fotográficos das unidades amostrais determinadas na Reserva Biológico Saltinho, 

Tamandaré, Pernambuco. 

 

Fonte: Fotografias cedidas por Larissa Nascimento dos Santos. 

 

Ao todo, foram realizadas 4 campanhas, cujas datas iniciais são de: 08 de fevereiro, 21 

de maio, 7 de setembro de 2019 e 10 de janeiro de 2020. Cada campanha teve duração de 5 dias 

consecutivos. O primeiro dia era dedicado à montagem das armadilhas e à coleta ativa. Outros 

3 dias eram dedicados às duas metodologias de coleta. No último dia, apenas coletávamos as 

borboletas capturadas passivamente e, em seguida, desmontávamos as armadilhas. Sendo 

assim, à cada campanha, tínhamos, ao todo, 4 dias de coletas ativa e passiva. A amostragem se 

iniciava pela manhã, geralmente às 8h, e seguia até as 12h. A cada dia, a ordem de visita das 

UAs era aleatorizada, a fim de evitar que as amostragens, para uma mesma UA, ocorressem 

sempre nos mesmos horários. Algumas das borboletas coletadas foram levadas ao laboratório 

para posterior identificação ou para compor as caixas entomológicas (ver seção de 
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considerações finais). Os demais indivíduos eram marcados, com números relativos às suas 

respectivas UAs, e soltos em seguida. 

Figura 4 – Métodos de coletas utilizados. Em A está representada a armadilha do tipo Van Someren 

Rydon, para borboletas frugívoras. B mostra a coleta ativa por meio de rede entomológica, realizada em cada 

transecto por dia de coleta. 

 

Fonte: Fotografias cedidas por Larissa Nascimento dos Santos. 

 3.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Para comparar os valores observados e esperados de riqueza da comunidade, 

elaboramos curvas de acúmulo de espécies, com dados aleatorizados (1000x) no Software R (R 

CORE TEAM, 2016), a partir dos estimadores de riqueza não paramétricos Jackknife 1 e 

Bootstrap, calculados no programa EstimateS v. 8.2 (COWELL, 2006). 

Para comparar a abundância e riqueza de borboletas entre unidades amostrais e períodos, 

utilizamos a ANOVA de medidas repetidas. Adicionalmente, testamos o efeito dos Períodos e 

UAs sobre a composição de espécies através da Análise Permutacional de Variância 

(PERMANOVA), um método que permite a análise de projetos multi-fatorial e hierárquicos e 

é não-paramétrico (ANDERSON, 2001). Para visualizar a distribuição das espécies ao longo 

do gradiente temporal e ambiental, testamos a similaridade no NMDS (escalonamento 

multidimensional não-métrico), utilizando a distância da matriz de abundância (Bray-Curtis). 

Com esse tipo de análise, testamos a homogeneidade de dispersões em um espaço multivariado, 

o que pode ser interpretado também como uma medida de diversidade beta entre as amostras 
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(ANDERSON, 2011; BORCARD et al. 2011). Todas essas análises foram realizadas a partir 

do software PAST (HAMMER et al., 2001). 

4 RESULTADOS 

Com um esforço amostral de aproximadamente 1470 horas (1440h de coleta passiva e 

30 h de coleta ativa), foram amostrados 383 indivíduos. Desses, até o momento, 35 foram 

identificados em nível de família (3 famílias distintas, Hesperiidae, Lycaenidae e Riodinidae), 

5 em nível de subfamília (Satyrinae), 3 em nível de tribo (Ithomiini) e 67 em nível de gênero 

(10 gêneros distintos). Os outros 273 indivíduos foram identificados em nível de espécie ou 

subespécie, totalizando 63 espécies representantes de 5 famílias de Lepidoptera. Todos os 

indivíduos amostrados estão representados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Lista das espécies de borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea) da Reserva Biológica Saltinho, 

Tamandaré, Pernambuco, Brasil, registradas no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, com número de 

indivíduos por Unidade Amostral 

Fam. Subfamília Tribo Espécie 

Indiv. capturados 

por UA 
Total U1 U2 U3 U4 U5 

Hesperiidae 2 6 1 3 4 16 

  Eudaminae Eudamini Entheus priassus  1         1 

      Urbanus sp       2   2 

      Urbanus dorantes         2 2 

      Urbanus proteus       1   1 
  Pyrginae Pyrgini Pyrgus veturius   3     1 4 
  Sem identificação Hesperiidae 1 1         1 
  Hesperiidae 3         1 1 
  Hesperiidae 4   1 1     2 

  Hesperiidae 5   2       2 
Lycaenidae 8 7 11 8 9 43 

  Theclinae Eumaeini Allosmaitia strophius 4 1 2 3 3 13 

      Calycopis sp. 2 1 3 3 3 12 

      Calycopis sp.2   1       1 

      Panthiades hebraeus     1 1   2 

      Theritas triquetra        1   1 

  Sem identificação Lycaenidae 1     1     1 

  Lycaenidae 10         1 1 

  Lycaenidae 11         1 1 

  Lycaenidae 12 1         1 
  Lycaenidae 13         1 1 
  Lycaenidae 3 1   1     2 

  Lycaenidae 4   1       1 

  Lycaenidae 9   3 3     6 

       continua.. 
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       continuação 

Família Subfamília Tribo Espécie 

Ind. Capturados 

por UA  

U1 U2 U3 U4 U5 Total 

Nymphalidae   73 51 59 43 61 287 

 Biblidinae  Ageroniini Hamadryas amphinome     1     1 

     Hamadryas arinome obnubila       1   1 

     Hamadryas feronia feronia     1     1 

   Callicorini Callicore astarte       1 2 3 

   
Catonepheli

ni Myscelia orsis 2     15 2 19 

   Eubagini Dynamine athemon     1 1   2 

     Memphis acidalia victoria     2     2 

 Charaxinae Preponini Archaeoprepona demophon 1       1 2 

     Prepona amydon ferdinandi 2     1   3 

 Daninae Ithomiini Hypothyris ninonia daetina 2   1     3 

     Ithomia sp   2 4   1 7 

     Ithomiini sp3     3     3 

     Mechanitis lysimnia nesaea 17   1     18 

  Danainae Ithomiini Mechanitis sp1 1         1 

      Mechanitis sp2 22     4   26 
      Melinaea ethra 1 1     1 3 
      Methona singularis   1       1 
      Scada sp 1 1       2 
      Scada sp2   1 1     2 

   Heliconiinae  Heliconiini Dryas iulia       1 1 2 

      Heliconius erato   1 3 1 6 11 

      Heliconius melpomene     2     2 

      Heliconius sara 2   1 2 1 6 

      Philaethria dido 1   1     2 

  Limenitidinae 
Limenitidin

i Adelpha cytherea aea   1   2 1 4 

    Coeini Historis odius       1 1 2 

  Nymphalinae Junoniini Junonia evarete evarete         1 1 

    Nymphalini Colobura dirce 5 1 2 4 3 15 

     Victorinini Anartia jatrophae         2 2 

   Satyrinae Brassolini Caligo brasiliensis brasiliensis     1     1 

       Caligo idomeneus     1     1 

       Caligo illioneus illioneus     3   1 4 

       Caligo sp.   1       1 

       Eryphanis automedon amphimedon   1     1 

       Opsiphanes cassiae     1     1 

       Opsiphanes invirae     1     1 

     Haeterini Pierella hyalinus 1         1 

       Pierella kesselringi 1   1     2 

     Satyrini Chloreuptychia chlorimene 4   2 1 1 8 

         continua... 
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continuação 

Família Subfamília Tribo Espécie 

Ind. Capturados 

por UA  

U1 U2 U3 U4 U5 Total 

Nymphalidae             

  Satyrinae Satyrini Cissia myncea 2 2   1 1 6 

   Cissia sp.   5   1   6 

   Cissia terrestris     3   3 6 

   Hermeuptychia hermes   11 4   7 22 

   Magneuptychia lea         1 1 

   Magneuptychia libye   4     2 6 

   Magneuptychia sp   1       1 

   

Pareuptychia ocirrhoe 

interjecta 1 4 1   7 13 

   Paryphthimoides poltys         3 3 

   Taygetis echo 3   5 2 1 11 

   Taygetis laches   2 7 2 5 16 

   Taygetis sosis 1       2 3 

   Taygetis tripunctata     1     1 

   Taygetis virgilia 1   3 2   6 

   Yphthimoides affinis    2     3 5 

      Yphthimoides eriphule 1 1       2 

      Yphthimoides manasses   1       1 

      Yphthimoides sp2   4       4 

      Yphtthimoides sp3         1 1 

    Sem identificação 

  

  

Satyrinae sp2   2       2 

    Satyrinae sp3   1       1 

    Satyrinae sp4 1 1       2 

Pieridae       7 3   8 18 

  Coliadinae Coliadini Phoebis sp3         1 1 

     Euremini Eurema albula   5 3   7 15 

      
Eurema elathea 

flavescens   1       1 

      Pyrisitia nise tenella   1       1 

Riodinidae     7 1 5 4 2 19 

   Riodininae  Riodinini Isapis agyrtus abydus          1 1 

      Synargis calyce 1         1 

    Mesosemiini Mesosemia nyctea lato        1   1 

    Nymphidiini 
Nymphidium azanoides 

azanoides   1     1 

  Sem identificação Riodinidae 1   1 2 3   6 

       continua... 
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      continuação 

Família Subfamília Tribo Espécie 

Ind. Capturados por 

UA  

U1 U2 U3 U4 U5 Total 

Riodinidae          

  Sem identificação Riodinidae 2 1         1 

      Riodinidae 4 4   1   1 6 

      Riodinidae 6 1         1 

      Riodinidae 7     1     1 

Total Geral   90 72 79 58 84 383 

 

A família mais representada foi Nymphalidae, com 61 espécies e aproximadamente 75% 

dos indivíduos amostrados. Enquanto isso, a família Pieridae foi a menos rica, contando com 

apenas 4 espécies e a família Hesperiidae foi a menos abundante, representando apenas 4,18% 

dos indivíduos coletados. Diversas espécies foram encontradas apenas uma vez, como: 

Yphthimoides affinis, as 3 espécies de Hamadryas e todas Riodininae, enquanto as espécies 

mais abundantes são Hermeuptychia hermes, Myscelia orsis e duas espécies de Mechanitis 

(Tabela 1). 

 A curva acumulativa total de espécies encontrada com os estimadores não paramétricos 

de riqueza Jackknife 1 e Bootstrap está representada na Figura 5. 

Nos períodos chuvosos (chuva e pós-chuva) foram coletados 175 indivíduos e nos secos 

(seca e pós-seca), 208. Satyrini foi a tribo mais abundante em quase todos os períodos, 

principalmente no pós-chuva (FIGURAS 6 e 7). No período seco, Ithomiini foi a tribo mais 

abundante (FIGURA 6). Além de mais abundantes, os períodos secos foram mais ricos em 

espécies (S=67) que os chuvosos (S=63). Não houve diferença significativa entre os valores de 

riqueza (ANOVA de medidas repetidas, F = 2,0, p=0,1, FIGURA 8) e abundância (F = 1,588, 

p=0,2, FIGURA 9) medida por tribos, para os distintos períodos  

A composição de espécies no período pós-chuva foi significativamente diferente dos períodos 

pós seca e seca e ainda houve diferença entre as composições dos períodos pós-seca e seca 

(PERMANOVA, F=1.71, p=0.001, FIGURA 10). 
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Figura 5 – Curva de acumulação de espécies de borboletas (Papilionoidea), na Reserva Biológica Saltinho, 

Pernambuco registradas no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. O eixo X estão representados os dias 

de coletas realizados durante o monitoramento e, no eixo Y, o número de espécies amostradas em cada coleta. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Já para as UAs, não houve diferença entre as riquezas (ANOVA de medidas repetidas, 

F = 0,7, p=0,6, FIGURA 12) e abundâncias (F = 0,1, p=0,9, FIGURA 13) de tribos entre as 

unidades. Também não houve diferença significativa para a composição de espécies entre as 

diferentes unidades amostrais (PERMANOVA, F=1.27, p>0.05, figura 11). 
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Figura 6 – Abundância de tribos de borboletas (Papilionoidea), na Reserva Biológica Saltinho, Pernambuco nos 

períodos de Seca e Pós Seca registradas no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. 

 

Fonte: Autoria própria  
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Figura 7 – Abundância das tribos de borboletas (Papilionoidea), na Reserva Biológica Saltinho, Pernambuco 

registradas no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, nos períodos de Chuva e Pós-Chuva. 

 

 

Fonte: Autoria Própria  
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Figura 8 – –Riqueza de borboletas (Papilionoidea), na Reserva Biológica Saltinho, Pernambuco registradas no 

período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, medida por tribos, para os distintos períodos  (ANOVA de 

medidas repetidas, F=2,0, p=0,1). Asteriscos e círculos representam os outliers 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 9 – Abundância de borboletas (Papilionoidea), na Reserva Biológica Saltinho, Pernambuco registradas 

no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, medida por tribos, para os distintos períodos (ANOVA de 

medidas repetidas, F = 1,588, p=0,2). Asteriscos e círculos representam os outliers.

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 10 - Escalonamento multidimensional não métrico da composição de borboletas (Papilionoidea), na 

Reserva Biológica Saltinho, Pernambuco registradas no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, por 

período. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 11 – Escalonamento multidimensional não métrico da composição de borboletas (Papilionoidea), na 

Reserva Biológica Saltinho, Pernambuco registradas no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, por 

unidade amostral.

 
Fonte: Autoria Própria.  
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Figura 12 – Riqueza de borboletas (Papilionoidea), na Reserva Biológica Saltinho, Pernambuco registradas no 

período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, medida por tribos, para as distintas unidades amostrais (ANOVA 

de medidas repetidas, F = 0,7, p=0,6). Asteriscos e círculos representam os outliers.

 
Fonte: Autoria Própria 

Figura 13 – Abundância, medida por tribos de borboletas (Papilionoidea), na Reserva Biológica Saltinho, 

Pernambuco registradas no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, para as distintas unidades amostrais 

(ANOVA de medidas repetidas, F = 0,1, p=0,9). Asteriscos e círculos representam os outliers.

 
Fonte: Autoria Própria 
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5 DISCUSSÃO 

O número de espécies amostradas depende da quantidade de amostras realizadas ou do 

quanto de volume do habitat foi explorado (MORIN, 1999). A curva de acumulação total de 

espécies encontrada neste trabalho evidencia que a riqueza local de borboletas ainda se encontra 

subestimada. É provável que, nas primeiras amostragens, as espécies mais comuns da região 

tenham sido amostradas, enquanto que as mais raras passam a ser encontradas com o andamento 

das amostragens (BEGON; TOWNSEND; HARPER, 2006). De fato, das 27 espécies 

amostradas na primeira campanha de coletas, somente 7 foram encontradas apenas nela 

(Dynamine athemon, Entheus priassus, Hamadryas arinome obnubila, Mesosemia nyctea lato, 

Nymphidium azanoides azanoides, Paryphtimoides poltys e Hesperiidae 1). Ao passo que, das 

54 espécies identificadas na última coleta, 26 foram encontradas pela primeira vez e, dessas, 17 

possuem apenas um indivíduo representante. 

Nesse estudo realizamos o monitoramento rápido das borboletas na Reserva Biológica 

no espaço e no tempo, onde as horas de coleta ativa, que capturam as borboletas nectarívoras, 

maior parte da comunidade, foram limitadas a 30h. Dessa forma, ao comparar os resultados 

aqui obtidos com outros inventários de borboletas em fragmentos de Mata Atlântica realizados 

em Pernambuco (MELO et al., 2019; PALUCH et al., 2011) encontramos diferentes proporções 

de riqueza por família. Melo et al. (2019) encontraram para o Parque Estadual Dois Irmãos, 

localizado em Recife, ao norte da REBIO (aproximadamente 110 km de distância) um total de 

273 espécies, com um esforço amostral de 464 horas. Dessas, 108 espécies são de Hesperiidae, 

seguida por Nymphalidae (80 espécies), Lycaenidae (43), Riodinidae (37), Pieridae (16) e 

Papilionidae (4). Mais ao norte, na divisa com a Paraíba, Paluch et al. coletaram, no Parque 

Ecológico João Vasconcelos Sobrinho, 197 espécies, das quais 87 são de Nymphalidae, 59 de 

Hesperiidae, 4 de Papilionidae, 18 de Pieridae, 17 de Lycaenidae e 12 de Riodinidae. 

Diferentemente de ambos, ao longo de nossas coletas, nenhuma representante da família 

Papilionidae foi encontrada. A grande diferença na riqueza encontrada para as famílias 

Hesperiidae, Lycaenidae e Riodinidae talvez tenha se dado pois indivíduos desses grupos são 

considerados de difícil amostragem, além da diferença no esforço de coleta ativa. Algumas 

espécies identificadas para a REBIO Saltinho não foram encontradas nesses outros dois 

trabalhos, são elas: Prepona amydon ferdinandi, Melinaea ethra, Philaethria dido, Caligo 

idomeneus, Magneuptychia lea, Taygetis tripunctata, Yphthimoides eriphule e Nymphidium 

azanoides azanoides. 
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Diferentemente do que esperávamos, não houve diferença de abundância e riqueza entre 

os períodos, mas a composição de espécies foi distinta. Os dois primeiros parâmetros podem 

não ter apresentado distinção dada a variação da disponibilidade de recursos, como quantidade 

de frutos em decomposição e plantas hospedeiras para as lagartas, que são fatores-chave na 

regulação da abundância desses organismos (RIBEIRO et al., 2010). Dessa forma, o 

acompanhamento fenológico unido ao monitoramento das borboletas poderia ter sido aqui um 

importante aliado para o entendimento da variação temporal na assembleia de borboletas. Além 

disso, trabalhos que buscam a conservação da diversidade de insetos devem levar em 

consideração a caracterização da vegetação, não só a nível de paisagem, mas dos arredores 

imediatos à unidade amostral, como de 100 à 200 metros (RIBEIRO et al., 2012). 

Apesar de não termos encontrado diferenças na riqueza, abundância e composição entre 

as diferentes UAs, algumas espécies são bioindicadoras de boa qualidade ambiental e foram 

encontradas em áreas próximas ao rio, como Pareuptychia ocirrhoe, Scada sp. e Morpho 

helenor (apenas avistada, não coletada). No geral, há diversidade da fauna de borboletas e flora 

evidente nas áreas de mata fechada próximas ao açude e corpos d’água (U2, U3, U4) sendo 

habitats importantes para conservação. Por outro lado, as áreas de borda e próximas da sede, 

são áreas com grande número de espécies nectarívoras e típicas de áreas abertas. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse consiste no primeiro inventário de borboletas para a Reserva Biológica Saltinho, 

em Pernambuco. Encontramos que a riqueza e abundância das borboletas da UC é semelhante 

nos diferentes períodos do ano, enquanto a composição de espécies é distinta entre a maioria 

dos períodos. Estudos fenológicos na região são necessários para entender como a variação 

temporal na composição da vegetação, e a disponibilidade de recursos ligada a ela, estão 

influenciando a composição da comunidade de borboletas. 

As atividades realizadas nesse trabalho seguem as propostas no Plano de ação nacional 

para a conservação dos lepidópteros (FREITAS; MARINI-FILHO, 2011) e colaboram mais 

especificamente com as metas: 1 (ampliação das informações sobre as espécies com dados 

insuficientes), 3,(fortalecimento das instituições envolvidas na conservação e manejo dos 

lepidópteros), 5 (sensibilização da sociedade para a conservação dos lepidópteros) e 8 (fomento 

a estudos e capacitação de sistematas, taxonomistas e parataxonomistas para atuar com 

lepidópteros). 
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Além de visar contribuir com a gestão da REBIO Saltinho, para a popularização do 

conhecimento científico gerado, estamos produzindo o guia de espécies, caixas entomológicas 

com espécimes coletados (uma será doada à UC) e folders sobre as espécies encontradas e 

importância ecológica da biodiversidade local e regional (APÊNDICE A).  
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APÊNDICE A – Folder (frente e verso) sobre as espécies encontradas e importância 

ecológica da biodiversidade local e regional a ser entregue à UC. 

 


